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INTRODUÇÃO

Estudos recentes da isomeria conformacional e das interações eletrônicas de

compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos (EtO)2P(0)CH2C(0)Y sendo Y = Me,

~, SEt, OEt e NEh 1-3, do grupo de pesquisa do Prof. Dr. Paulo Roberto Olivato, através

das espectroscopias no infravermelho, Ressonância Magnética Nuclear de BC, IH e 31p,

cálculos teóricos e difração de raio-X indicaram a existência de praticamente um único

conrormero gauche para toda a série estudada, e que o mesmo é estabilizado pela ocorrência

simultânea da interação de transferência de carga entre o oxigênio do grupo fosforila e o

carbono carbonílico [0(p0)~ C(CO)] e entre o oxigênio carbonílico e o fósforo do grupo

fosforila [O(CO) ~ p(PO)].

Adicionalmente, a reação de tioésteres-a-halo-substituídos com trietilfosfito

descrita por Liu et. aI 4, para obtenção exclusiva dos a-dietoxifosforiltioésteres, forneceu

também os dietoxifosforil-ésteres dos enóis correspondentes H2C=C(SR)[OP(O)(OEt)2].

Deve-se salientar que a obtenção de dietoxifosforilésteres dos enóis dos compostos

carbonílicos a partir da reação de compostos carbonílicos a-halogenados com trietilfosfito

(reação de Perkow) é geral e dados recentes do nosso grupol-3 sugeriram que a mesma

depende da afinidade eletrônica do orbitaln*co e portanto do ataque nucleofilico do par de

elétrons isolado do fósforo do trietilfosfito ao carbono carbonílico.

Levando-se em conta que a afinidade eletrônica do orbital n*co da

acetofenona apresenta um valor próximo ao do orbital n*co do tioéster 5, tomou-se de

interesse estudarmos na presente dissertação a reação de a-haloacetofenonas-para

substituídas com trietilfosfito para obtenção das a-dietoxifosforilacetofenonas-para

substituídas e dos dietoxifosforilésteres dos enóis das acetofenonas correspondentes,

contendo na posição para, substituíntes doadores, hidrogênio e aceptores de elétrons, com

os seguintes objetivos:
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a) Verificar nas a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas como a variação da

densidade eletrônica do carbono carbonílico, indo-se em para de substituintes doadores a

aceptores de elétrons, influencia tanto as interações eletrônicas entre o oxigênio do grupo

fosforila e o carbono carbonílico [O(PO) ~ C(CO)] e entre o oxigênio carbonílico e o

fósforo do grupo fosforila [O(CO) ~ p(PO)] , como também a estabilidade relativa dos

conrormeros eis / gauche dos referidos compostos.

b) Analisar como o efeito do substituinte em para do grupo fenacila facilita ou dificulta a

obtenção dos dietoxifosforilésteres dos enóis das acetofenonas (reação de Perkow) em

relação a obtenção das dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (reação de Michael

Arbuzov) a partir da reação das a-haloacetofenonas correspondentes com trietilfosfito.

Essa dissertação está dividida em três capítulos:

• O primeiro capítulo apresenta o estudo da análise conformacional de compostos

carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos e uma revisão bibliográfica de reações de

compostos carbonílicos a-substituídos com trietilfosfito para obtenção dos

dietoxifosforilésteres dos enóis correspondentes (reação de Perkow).

• No segundo capítulo são analisados e discutidos nossos resultados obtidos

experimentalmente.

• O terceiro e último capítulo relata a parte experimental realizada neste trabalho.
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CAPÍTULO I

1.1 ISOMERIA CONFORMACIONAL E INTERAÇÕES
ELETRÔNICAS DE COMPOSTOS CARBONÍLICOS
DIETOXIFOSFORIL-SUBSTITUÍDOS.

Os estudos de compostos carbonílicos u-etiltiossubstituídos 6-10 e de suas

formas mono- e di-oxigenadas H2C(SOnEt)C(0)Y (1), sendo Y = Me, lj>, SEt, OEt e NEt2

para n = O, 1 e 2, através das espectroscopias no infravermelho e Ressonância Magnética

Nuclear de I3C apoiados por Cálculos de Mecânica Molecular, indicaram os seguintes

resultados relevantes:

A existência da isomeria conformacional cis/gauche; sendo genericamente o

confOrmero gauche o mais estável e o único presente em alguns casos.

A contribuição das interações hiperconjugativa (n*co/crC-SOn) e de transferência de

carga (nco/cr*C-SOn), no confOrmero gauche de cetonas, ésteres e amidas, excetuando-se

o caso dos tioésteres onde a interação hiperconjugativa mostrou ser a preponderante.

Adicionalmente, os cálculos 11,12 ab-initio e os dados de difratogramas de

raios-X de alguns compostos representativos da série dos compostos carbonílicos u

sulfonil-substituídos, indicaram no confOrmero gauche dos referidos compostos (Estrutura

11) a ocorrência simultânea das interações de transferência de carga entre átomos de carga

oposta, isto é, entre o oxigênio carbonílico e o enxofre do grupo sulfonila (C=O ~ S02) e

entre um dos oxigênios do grupo sulfonila e o carbono do grupo carbonila ( S02 ~ C=O),

sendo essa última interação a predominante.
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Em decorrência do fato de compostos de fósforo apresentarem, como no

caso de compostos de enxofre, orbitais 3d de baixa energia, bem como orbitais o'c-p e O'*c-P

de energias próximas as dos correspondentes O'c-s e 0'*c-s, achou-se de interesse estudar

compostos carbonílicos a-fosforilsubstituídos e compostos fosforilados a-tiossubstituídos,

afim de compará-los aos derivados sulfurados previamente estudados.

Assim sendo, recentemente Olivato e Ruiz Filho estudaram 1-3 a isomeria

conformacional e as interações eletrônicas de compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-

substituídos (EtO)2P(0)CH2C(0)Y (TIl), sendo Y = Me, ljl, SEt, OEt e NEh, através das

espectroscopias no Infravermelho, de Ressonância Magnética Nuclear ('H, l3C e 31p) e no

Ultravioleta, apoiados em cálculos teóricos e do metilsulfonilmetilfosfonato de dietila ,

(EtO)2P(0)CH2S02Me (IV), através de cálculos ab-initio e difração de Raios-X.

Inicialmente os autores analisaram as frequências de estiramento da

carbonila dos compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos em solventes de

polaridade crescente (n-C6HI4, CC4, CHCh e CH3CN). Esses dados mostraram haver uma

única banda simétrica de carbonila na região fundamental e na região de 10.harmônico (em

CC4).

A existência de uma boa correlação linear entre a frequência de estiramento

do confõrmero predominante gauche (concentração maior que 80%) dos compostos

carbonílicos a-etilsulfonil-substituídos 8,12 H2C(S02Et)C(0)Ye a frequência da carbonila

dos compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos (EtO)2P(0)CH2C(0)Y

[r = 0.990; sd = 5.7 cm-I] sugere que esses últimos, em solução, existem apenas na

conformação gauche. (Figura 1)
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Figura 1 - Correlação Linear entre as frequências VCO(PO) dos compostos carbonílicos a

dietoxifosforil-substituídos e as frequências VCO(S02) do confôrmero gauche dos compostos

carbonílicos a-etilsulfonil-substituídos.

Adicionalmente, foram analisados os deslocamentos de frequência da

carbonila (õvco) dos compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos e dos

compostos carbonílicos a-etilsulfonil-substituídos em relação aos compostos de

referência 8. Observou-se que os deslocamentos de frequência da carbonila em ambas as

séries são negativos e de baixo valor positivo nos derivados contendo o grupo metila como

substituinte (Y = Me). É digno de nota que os deslocamentos de frequência da carbonila

dessas duas séries de compostos, além de apresentarem uma boa correlação linear, também

seguem aproximadamente a afmidade eletrônica dos orbitais n*co dos compostos

carbonílicos de referência 5 com excessão dos derivados metil-substituídos.
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Esses dados sugeriram que os compostos carbonílicos a-dietoxifosforil

substituídos encontram-se na conformação gauche (Estrutura V), cuja geometria é

semelhante à dos compostos carbonílicos a-etilsulfonil-substituídos, que foram

previamente determinadas IZ por intermédio de cálculos teóricos e difração de raio-X.

OH

H

y

(V)

P(O)(OEth

Em analogia aos estudos das l3-carbonilsulfonas 8, IZ, os valores negativos e

pouco positivos (para os derivados contendo o grupo metila como substituinte) dos

deslocamentos da frequência da carbonila do rotâmero gauche dos compostos carbonílicos

a-etilsulfonil- e a-dietoxifosforil-substituídos em relação aos compostos de referência, se

devem a ocorrência simultânea das interações hiperconjugativa 1tcO/cr*C-Het e de

transferência de carga (Opo ~ 1t*co e OS02 ~ 1t*co ) (Figura 2). Ambas as interações

levam a uma diminuição das frequências de Vco do rotâmero gauche desses compostos em

relação aos compostos de referência, pois predominam sobre os efeitos -I dos grupos

dietoxifosforila [PO(OEt)z] e etilsulfonila (SOzEt).
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Figura 2 - Interações de transferência de carga nos compostos carbonílicos a

dietoxifosforil- (VI) e a-etilsulfonil-substituídos (VII).

Deve-se salientar que também foram analisados pelos autores, através da

espectroscopia no infravermelho, os deslocamentos de frequência de estiramento do grupo

fosforila (~vPo) das p-carbonilfosfonatos em relação ao etanofosfonato de dietila 3 • Esses

deslocamentos de frequência foram comparados com os deslocamentos de frequência do

grupo etilssulfonila (~Vs02) das p-carbonilsulfonas correspondentes em relação à

dietilssulfona de referência. Observou-se deslocamentos positivos para ambas as séries

estudadas, sendo os valores de ~vPo aproximadamente o dobro dos valores de ~Vs02 para

os mesmos substituintes -COY.

Adicionalmente, foram analisados os valores dos deslocamentos químicos

do carbono carbonílico Dco nos espectros de 13C-RMN dos compostos carbonílicos a

dietoxifosforil-substituídos e comparados com os deslocamentos químicos do carbono

carbonílico dos compostos a-etilsulfonil-substituídos correspondentes. Observou-se que

apesar dos dois grupos, dietoxifosforila [PO(OEt)2] e etilsulfonila (S02Et) possuírem o

mesmo efeito -I 13, existe uma desblindagem do carbono carbonílico de aproximadamente

2 ppm nos compostos a-dietoxifosforil-substituídos em relação ao deslocamento químico

do carbono carbonílico nos compostos carbonílicos a-etilsulfonil-substituídos

correspondentes. Esses resultados corroboraram a análise das frequências no infravermelho

7



que mostraram que a interação de transferência de carga Opo~ n*co no rotâmero

gauche dos p-carbonilfosfonatos são mais fracas que a interação de transferência de carga

OS02 ~ n*co no mesmo rotâmero das correspondentes p-carbonilssulfonas.

Visando-se a confIrmação da atribuição de confõrmero gauche para a única

banda de carbonila existente nos compostos carbonílicos u-dietoxifosforil-substituídos,

foram realizados cálculos ab-initio 3-21 G* da u-dietoxifosforilacetona (composto escolhido

para representar a série estudada) e comparados com os cálculos ab-initio 3-21G* já

existentes para a u-metilsulfonilacetona 12. Deve-se salientar que os parâmetros utilizados

nos cálculos ab-initio 3-21 G* da u-dietoxifosforilacetona foram obtidos a partir dos dados

do difratograma de raio-X do metilsulfonilmetilfosfonato de dietila (Figura 3).

Os cálculos mostraram a ocorrência de dois cônformeros estáveis de

geometria gauche, U (Estrutura VIII) e gl (Estrutura IX) (Figura 4) , para a u

dietoxifosforilacetona, predominando o confõrmero U (em cerca de 77%) .

0(1) P=3.179(3)A

0(3) S = 3.295(3) A

Sum of lhe van der Waals
radii = 3.32 Â

o

~d~
~

Figura 3 - Difratograma de raios-X da metilsulfonilmetilfosfonato de dietila.
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Figura 4 - Conformações gauche ~ e gl de mais baixa energia da a-dietoxifosforilacetona

(estruturas VIII e IX respectivamente) obtidas por cálculos ab-initio 3-21G* .

A alta estabilidade do rotâmero g2 corrobora a proposta da única conformação

gauche para os compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos (Estrutura VIII, Figura

4) . Nessa conformação os cálculos mostram um encurtamento da distância intramolecular

entre o oxigênio do grupo fosforila e o carbono carbonílico (O(PO)...C(CO)) (3.064 Á), em

relação a soma dos raios de van der Waals (3.22 Á). Esta proximidade entre os átomos não

ligados origina uma significativa interação de transferência de carga entre o oxigênio do

grupo fosforila e o orbital n*co do carbono carbonílico (O(PO) ~ n*co). A distância

existente entre o oxigênio carbonílico e o átomo de fósforo do grupo fosforila (O(CO)" ,p(PO»)

(3.39 Á) é praticamente igual a soma dos raios de van der Waals (3.32 Á), mostrando uma

ausência de interação entre esses dois átomos. Esses resultados são semelhantes aos obtidos

para a a-metisulfonilacetona (Estrutura X, Figura 5) 12 • No caso da conformação gauche da

a-metilsulfonilacetona observou-se o encurtamento da distância entre o oxigênio do grupo

metilsulfonila e o carbono carbonílico (0.33 Á), sendo esta distância também menor que a

soma dos raios de van der Waals (3.22 Á). Esse encurtamento (0.15 Á), sendo maior que a
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observada na a-dietoxifosforilacetona (0.33 A) indicou que as interações de transferência

de carga nos compostos carbonílicos a-metilsulfonil-substituídos (0(802)~ n*co) são mais

fortes que as interações de transferência de carga nos compostos carbonílicos a

dietoxifosforil-substituíd08 (Opo ~ n*co), corroborando os dados de infravermelho e 13C_

RMN.

Me O (-0.546)" -:;::::::::- /
o ,fC(+0.5t'1)

2.891...~·/l /(3.296~)
O'" ......Me

(-0.608)

O

(X)

Figura 5 - Conformação gauche de mais baixa energia da a-metilsulfonilacetona (estrutura

X) obtida por cálculos ab-initio 3-21G*

É digno de nota que os resultados acima relatados pelos autores são apoiados

pela análise do difratograma de raios-X da metilsulfonilmetilfosfonato de dietila (molécula

modelo) (Figura 3) que encontra-se numa conformação quasi-gauche e que a distância entre

o átomo de oxigênio do grupo sulfonila e o átomo de fósforo do grupo fosforila é de 3.179 A,

portanto menor que a soma dos raios de van der Waals (3.32 A). Por outro lado a distância

entre o átomo de oxigênio do grupo fosforila e o átomo de enxofre do grupo sulfonila e de

3.298 A, sendo portanto praticamente a mesma da soma dos raios de van der Waals.

10



o presente trabalho foi concluído com a análise dos dados no Ultravioleta da

transição n ~ n* dos compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos (em n-hexano)

em comparação com os dados correspondentes dos compostos carbonílicos de referência.

Decorrente do forte efeito indutivo -I do grupo a-dietoxifosforila dever-se-ia

esperar uma maior estabilização do nível de energia de no(CO) do que do nível de energia do

orbital n*co. Esse comportamento deveria originar um efeito hipsocrômico da transição

no ~ n*co dos compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos em relação aos

compostos carbonílicos de referência. No entanto, a introdução do grupo dietoxifosforila na

posição a do composto carbonílico origina um deslocamento batocrômico da transição no

~ n*co.

Este efeito foi atribuído pelos autores à ocorrência da interação

~Eo

nO(CO) J '11

hiperconjugativa entre os orbitais cr*c-p e n*co que estabiliza o orbital n*co em maior

extensão do que o efeito -I estabiliza o nível de energia no (Figura 6).

~

",/'

~,'"

"",," -----------------------(J*c-p ~ _

....-...-- - - ---- - -- --- - ----- - -- --- - ----* ---;-- ~~ "
1tco! ""',...,

" ... ,"'- !~E1
-~-~-

Figura 6 - Diagrama qualitativo dos níveis de energia mostrando o efeito batocrômico

originado na transição n ~ n* para as a-dietoxifosforil-substituídos após a interação

hiperconjugativa n*co/cr*c-p
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1.2 DESENVOLVIMENTO mSTÓRICO DA QUÍMICA DOS ENOL

FOSFATOS (ASPECTOS MECANÍSTICOS E SINTÉTICOS).

Desde o início do século, Arbuzov 14,15 vinha preparando uma grande

variedade de compostos organofosforados através da reação de trialquilfosfitos com haletos

de alquila . O mecanismo dessa reação 16 (Esquema 1) propõe a formação de uma nova

ligação carbono-fósforo por ataque nucleofilico do átomo de fósforo do trialquilfosfito ao

carbono do haleto de alquila, levando a formação de um haleto de alquil-trialcoxifosronio

intermediário não isolado ( Estrutura XI). Posteriormente, o intermediário formado se

decompõe, via SN2, por ataque do haleto a um dos grupos alcoxila, formando um

alquilfosfonato de dialquila (Estrutura XII) e um haleto de alquila.

Esquema 1

OR
I

D,O......P....... + DIX
w.~~

~
P

RO...... I .......OR
R'

(XlI)

•

+

[

RO....... + ......R' ~_
......p-(). X

RO OR

(XI)

I
RX

Em 1934 Meyerhof e Lohmann 17, estudando a conversão enzimática do

ácido D-3-fosfoglicérico (Estrutura XIII, Esquema 2) à ácido pirúvico ( Estrutura XV),

observaram a formação de um fosfato orgânico intermediário (Estrutura XIV), que após

isolamento caracterizaram como sendo o ácido fosfoenolpirúvico (PEP). Esse composto
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seria o menor composto organofosforado obtido na glicólise e na fermentação e também

teria papel importante na fixação de gás carbônico 18. Devido ao grande interesse bioquímico

no PEP e sendo dificil seu isolamento biológico, buscou-se um método sintético de

preparação do mesmo.

Esquema 2

,OOH

HCOH
I
C~OP03H2

Ac. D-3-fosfoglicérico
(XIII)

•
,OOH

HC-OP03H2
I
CH20H

Ac. D-2-fosfoglicérico

•
,OOH

HC-OP03H2 + H20
II
CH2

Ac. Fosfoenolpirúvico
(XIV)

+

~OOH

HC-OP03H2 + ADP
II
CH2

(PEP)

~OOH

HC=O
I

CH3

Ácido pirúvico (XV)

ATP

A primeira síntese de PEP foi realizada por Kiessling 19 através da reação do

ácido pirúvico (Estrutura XVI, Esquema 3) com oxicloreto de fósforo na presença de

quinolina, seguido da hidrólise alcalina do intermediário formado. A presença de acetato de

bário e nitrato de prata levou a formação de um sal de bário e prata derivado do PEP

(Estrutura XVII). Apesar do baixo rendimento (9%), esse procedimento foi tomado como

,base para estudos recentes.
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1) Acetato de bário..
2) Nitrato de prata

AgOOC H

(BaOhPO~11 H
O

NaOOC H

(NaOhPO~11 H
O

Esquema 3

IHOOC~H
l HO H

Ácido Pirúloico (XVI)

COOH
I

O=C-CH3 l +
POCl3

quinolina
•Hei

HHOOC~

CI2PO H
11
O

j
(9 %)

(XVIO

Em 1934, Arbuzov e Razumov 20 observaram a formação de um benzoil

metil-fosfonato' (Estrutura XVIII, Esquema 4), formado pela reação de trietilfosfito com (ü

bromoacetofenona. Essa reação foi efetuada em alta temperatura e por um longo período de

tempo.

Esquema 4

H-Q-~-cH,Br •

1

P(OCH2CH3b

-<Q)-â O
11 11

H O -eH:;rP-(OCH2CH3)2

(XVIII)
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Em 1946, Razumov e Petrov 21 reagindo trietilfosfito e bromoacetona

isolaram dois produtos isoméricos. As análises desses compostos mostraram que eles

possuiam propriedades fisicas bastante diferentes, o que levou os autores a concluir que se

tratava dos tautômeros fosfonatos derivados da acetona ( estruturas XIX e XX, Esquema 5).

Esquema 5

(C2HsO)3P + BrCH:COCH3

l-c4H5Br

(C2HsO)2PCH2CCH3
t II
O O

(XIX)

- - (C2HsO)2PCH=CCH3

t OH
O

(XX)

Estudo das reações de trietilfosfito com a- e p-bromoacetoacetatos

mostraram a formação dos fosfonatos correspondentes, a altas temperaturas e por um longo

período de tempo 22. Na tentativa de investigar a formação dos tautômeros ceto-enólicos

desses compostos, vários oxoalquilfosfonatos foram sintetizados por reação de trietilfosfito

com várias a-bromocetonas 23. Porém, essas reações foram efetuadas a altas temperaturas e

durante longos períodos de tempo, levando os autores a não confirmarem a formação dos

enóis tautômeros correspondentes.
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Em 1952, Perkow e colaboradores 24 estudando a reação de a-halo-aldeídos

com tria1quilfosfitos observaram que essa não seguia o mecanismo de Michael-Arbuzov,

mas que ocorria um novo tipo de rearranjo que levava a um vinilfosfato de dialquila

isômero do fosfonato de Michael-Arbuzov (Estrururas XXI e XXII, respectivamente;

Esquema 6).

Esquema 6

..

RO/~'OR
OR

+

J

~ Io=c-c
I
X

,,/H +
---~ c=c

/ 'o-P-(ORn
11

O

(XXI)

RX

0x- I
C-?-P-(ORn

/ 11
H O

(XXII)

+ RX

Outros grupos de pesquisa estudaram essa reação, denominada de reação de

Perkow, com várias classes de compostos carbonílicos a-halogenados 25, 26. Com a

haIocetonas frequentemente se obtém a mistura de produtos como resultado, com

competição da reação de Arbuzov como mostra a tabela 1 26. Os autores observaram que a

formação do enolfosfato é favorecida na seguinte ordem dos grupos de partida, CI > Br > I,

enquanto que o aumento da temperatura da reação favorece a reação de Arbuzov.
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Tabela 1: Proporção Isomérica obtida para reação de a-haloacetonas com trietilfosfito à

diferentes temperaturas 26.

Temperatura de Refluxo de

150°C Éter Etílico

Enolfosfato: Cetofosfonato Enolfosfato: Cetofosfonato

CICH2COCH3 90:10 --

BrCH2COCH3 20:80 80:20

ICH2COCH3 -- 10:90

Em 1955, Allen e Johson 27 demonstraram que com um grande número de

tricloroacetatos ocorria a reação de Perkow, com a formação dos l-alcoxi-2,2

diclorovinilfosfonatos de dialquila (Estrutura XXIII, Esquema 7). Assim concluiu-se que

substituintes fortemente atraentes de elétrons no carbono-a à carbonila favorecem a reação

de Perkow.

Esquema 7

(ROhP + D=y-CCb

o-R
•

o
11

(RO)2-P-oy=CC~

OR'

(XXIII)

+ RX
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No mesmo ano, Kharasch e Bengelsdorf 28 estudaram a reação de

trietilfosfito com compostos carbonílicos a-triclorometil-substituídos. Quando os autores

utilizaram o cloral como substrato, obtiveram o p,p-diclorovinilfosfonato de dietila

(Estrutura XXIV), com 98% de rendimento.

(CH3CH20)2(O)POCH=CCh

(XXIV)

Allen e Johnson 27 e Kharasch e Bengelsdorf 28 independentemente

propuseram um mecarusmo para a reação de Perkow, de acordo com os dados

experimentais que obtiveram. Este mecanismo envolve um ataque inicial do fósforo do

trietilfosfito ao carbono carbonílico, levando a formação de um aduto (Estrutura XXV,

Esquema 8), seguido de um segundo ataque intramolecular da carga negativa do oxigênio

ao átomo de fósforo, formando um intermediário com um pseudo-anel três-membros

(Estrutura XXVI). A subsequente quebra da ligação carbono-fósforo e o concomitante

ataque do haleto ao carbono de um dos grupos alcoxila, resulta na formação do fosfato

vinílico (Estrutura XXVII).

Esquema 8

>. t~/'I'
(RO\-P-C-C-x.~ I

)

~

+ (RO~P - reO I
~ I

(ROhP-C-C-X
I I I

(XXV) "

!
o
11 /

(ROh-P-o-C=c
/! \

(XXVII)

~

(f
) õ'" \ /(RO 2'P'TC~ ,/

I L"-"C '-
o)Rr~" v

(XXVI)
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Posteriormente, Allen 29 observou que reagindo-se 2 mols de trietilfosfito

com várias halo-nitroparafinas, se obtinha ésteres fosfóricos de oximas (Estrutura XXIX,

Esquema 9), compostos análogos aos enolfosfatos (com rendimentos em tomo de 70 %),

além de haletos de alquila e trietilfosfatos (Estrutura XXVIII).

Esquema 9

(C2 HsOhPO + ~HsX +

(XXVIII)

o
1/

(C2fi>O)2-P- ON=CRR'

(XXIX)

R'
I

+ Ü:! N---«-X

! R

2 (~HsOhP

Em 1960, Cramer 30 na tentativa de explicar a formação dos enolfosfatos e

cetofosfonatos em reações de composos carbonílicos a-halo-substituídos com

trialquilfosfitos , propôs um mecanismo onde postula um "rearranjo fosfonato-fosfato".

Este mecanismo envolve inicialmente um ataque do nucleófilo do átomo de fósforo do

trialquilfosfito ao carbono-a à carbonila passando por um estado de transição (Estrutura

XXX, Esquema 10) que leva a formação de um sal de fosfônio intermediário (Estruturas

XXXI e XXXII). Assim sendo, pode ocorrer eliminação direta de um haleto de alquila,

levando a formação do cetofosfonato (Estrutura XXXIII) a partir da estrutura XXXI (reação

de Arbuzov), ou a eliminação do haleto de alquila só acontece depois de um "rearranjo

fosfonato-fosfato", a partir da estrutura XXXII, obtendo-se como produto o isômero

vinílico (Estrutura XXXIV).
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Esquema 10

(RObP + '--6-'''X
I

/C~O

.. l i] =/;õ+..........c....x
(ROhP<: 1_

.........c~oõ-

(XXX)

1
~ I ~o

(ROhP-C-C

I "

Michael - Arbuzov
oi

-RX

+ I ~o
(RObP-C-C

I "
....

+ I
(ROhP-C"""'"

I
ifc..........

X-

(XXXIII) (XXXI) (XXXIQ

I ......... -RX
(ROhP-O-C=C, --

11 '-

O

(XXXIV)

Cramer encontrou suporte para o rearranjo proposto na reação de

Wittig 31,32 em que se evidencia a formação de um estado de transição que possui um

"pseudo" anel de quatro membros (Estrutura XXXV, Esquema 11), semelhante a um sal de

fosfõnio (Estrutura XXXII, Esquema 10) intermediário.
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Esquema 11

[(ROhP-~~1 ] cr ~
~C~ ..o"" ~NR2

":f
+ CI

15 I_
C1(ROh~~

P:~cr
(XXXV)

• C~CI+

R2N CI

(RO)3PC

Em 1967, Borowitz e colaboradores 33 estudaram o curso das reações de

alguns haletos de fenacila e de a-halociclohexanonas com trialquilfosfitos que levavam a

formação de cetofosfonatos e enolfosfatos. Os autores observaram que haletos de fenacila

reagem com trietilfosfito na presença de etanoI, levando a formação dos dois produtos

isoméricos. O cetofosfonato (Estrutura XXXVI, Esquema 12) é formado pela adição do

trietilfosfito ao carbono-a a carbonila, seguida da clivagem de Arbuzov, via SN2, com saída

de haleto. O mecanismo proposto pelos autores para reação de Perkow envolve o ataque do

átomo de fósforo do trialquilfosfito ao carbono carbonílico seguida de um rearranjo

(Estrutura XXXVII e XXXVIII), onde o átomo de fósforo se liga ao oxigênio, formando

um haleto de enolfosfOnio (Estrutura XXXIX). Posteriormente, o sal de enolfosfOnio

formado leva a formação do enolfosfato (Estrutura XL).
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Esquema 12

rtP(ORh
OC6H5, ./ 11 +C-C- - C6H5-C-CH2P (ORh11 I

O Br

~
1 O O

11 11
C6H5-C-CH2P(ORh

~P+ ,,/
(XXXVI)-I?:[C

/c~ ~C6H5

(XXXVII)

1l
~ O

\/ /IO-P+(ORh o--P(ORh--P ,,/
I B( I10___é~ - C6H5-C=CH2 - C6H5-C=CH2C-I

C6H( 'o Br
(XXXIX) (XL)(XXXVII

Já na reação da a-cloroacetofenona com trietilfosfito em etanoI há

formação apenas do enolfosfato e de acetofenona. Os autores concluíram que nesse caso

ocorre a solvólise do sal de fosfõnio (Estrutura XXXIX, Esquema12).

Foram estudadas também as reações entre o trietilfosfito e acetofenonas

substituídas no grupo fenacila, em várias condições, e observada a razão

enolfosfato/cetofosfonato, de acordo com a capacidade dos substituintes de ativarem ou

qesativarem o anel benzenico. Efetuou-se as reações entre a a-bromo-para-metoxi- e a

meta-metoxi-acetofenonas com trietilfosfito em refluxo de 1,2-dimetoxietano (80°C). Na

reação da a-bromo-para-metoxi-acetofenona obteve-se 100% de cetofosfonato, enquanto

que na reação da a-bromo-meta-metoxi-acetofenona observou-se a formação dos dois

isômeros na proporção de 2,2: 1(enolfosfato/cetofosfonato). Foram também efetuadas as
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reações da a-bromo-para-nitroacetofenona com trietilfosfito em etanoI à temperatura

ambiente e em refluxo de trietilfosfito. Nessas condições foram obtidas as razões de 7: 1 e

3,5: 1 (enolfosfato/cetofosfonato), respectivamente. Os autores concluíram que grupos

atraentes de elétrons como o m-metoxi e o .,e-nitro favorecem o ataque do trietilfosfito ao

carbono carbonilico, levando a formação preferencial de enolfosfato, enquanto que o

grupo doador de elétrons .,e-metoxi desativa o carbono e o oxigênio carbonílico,

favorecendo a substituição nucleofilica no carbono em a a carbonila, levando a formação

preferencial do cetofosfonato.

A reação da 2-bromo- e da 2-clorocicloexanonas a temperatura ambiente e

usando-se etanol como solvente levou ao enolfosfato correspondente (Estrutura XLII,

Esquema 13). Os autores propuseram para essa reação um mecanismo onde ataque do

átomo de fósforo do trietilfosfito ao halogênio da halociclohenanona, formando-se um par

iônico enolato-bromofosfOnio (Estrutura XLI).

Esquema 13

U {0: P(OCHCH>p
X

1
cf

U
(XLI)

@
X-P(OCH2CH3)3 - XC~CH3.

9
UCP(QCH2CH>J2

(XLII)

Os autores estudaram também a reação de a-haloacetofenonas com

trietilfosfito na presença de ácido acético. Nessas condições observou-se a formação

apenas do enolfosfato. O mecanismo proposto envolve o ataque do átomo de fósforo do
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trietilfosfito ao carbono carbonílico, seguido da protonação do oxigênio (Esquema 14). Os

autores postularam que o aduto formado (Estrutura XLIII) pode posteriormente liberar o

próton levando a formação do intermediário dipolar (Estrutura XLIV), que também é

formado na reação em meio aprótico . Esse intermediário sofre a clivagem de Arbuzov

levando a formação do enolfosfato. Assim sendo, os autores concluiram que em ácido

acético a reação de a-bromocetonas com trietilfosfito leva a formação dos enolfosfatos

(reação de Perkow) e não dos cetofosfonatos corréspondentes (reação de Arbuzov).

Esquema 14

ÇOAc

V
C6Hs CC-CH2Br

:P(OEth

«P+(OEth

C6Hs-C=C~

J
O

11
o-P(OEtn
I

C6Hs-C=CH2

•

OAc·
o-H
I

C6Hs-C-CH2Br
I
P+(OEth

(XLIII)

11

O· HOAc
I

C6Hs-?-CH2Br

P+(OEth

ou

(XLIV)

p,
C6Hsy -P(OEth

C~Br
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Em 1972 34, Borowitz e colaboradores fIzeram estudos mecanísticos e cinéticos

da reação de Perkow para formação de fosfatos vinílicos a partir de reações entre a-cloro- e

a-bromo-isobutirofenonas com trietilfosfIto. Os autores observaram que essas reações são

de segunda ordem, sofrem muito pouco efeito do solvente e levam preferencialmente ao

isômero E. A reação da a-cloro-isobutirofenona com trietilfosfIto mostrou ser catalisada

por ácido acético e que sua velocidade está diretamente relacionada com a concentração do

ácido. Esses e outros dados anteriormente relatados pelos autores serviram de suporte para

a proposta mecanística de que o átomo de fósforo do trietilfosfIto é adicionado ao carbono

carbonílico seguido de um rearranjo do fósforo para o oxigênio (Esquema 15). Foi também

proposto pelos autores que a adição à carbonila ocorre quando o átomo de halogênio

encontra-se na forma eclipsada ou gauche na a-halocetona pelo lado menos impedido.

Esquema 15

~P +

--- ): - IP (ORb X
O XH o" t

11 \~ ~ C /~
C --C I R' HR/~, R

O
11 R'(RO)zPO>==<

R H
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O
11 H

(RO)zPO>==<R'
R

E

• _RYJ l1
~ R'/C~
P (ORh H

-
-

R'(ROhP+O>==<

R H

+0 H
(ROhP >=<R'

R

~

P(ORb ..

/
H R'

OR ''cf X
RO,I C/~'P-
O~I/ 'R

R O

o X
11 I
C-C

R/R'/ ""H
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Outra proposta mecanística para a reação de Perkow efetuada pelos autores

envolve o ataque do trietilfosfito ao oxigênio carbonilico com formação direta dos

isômeros Z e E (rota a) ou passando primeiramente pelo intermediário de um intermediário

dipolar (Estrutura XLV, Esquema 16) (rota b). Porém os autores descartaram essa hipótese,

tendo em vista que esta proposição não é compatível com o fato de que as a-c1oro

isobutirofenonas reagem mais rapidamente que as a-bromo-isobutirofenonas.

Esquema 16

Çp(OR)3

R-~O

"-""f..J/C,
R H

J
~(OR)s

R-c9-CH(R)X

(XLV)

~ {RO)s~>=<~

/ (ROh~>=<:

..

..

?
(ROn~H

~R

?
(ROnP~R

R~"H

Em 1987, Hudson e colaboradores 35 estudaram as reações de trialquilfosfitos

com a-haloacetofenonas, usando os álcoois correspondentes como meio de reação, que

levam a formação de enolfosfatos, cetonas reduzidas e a-hidroxifosfonatos, não sendo

observada a formação de cetofosfonatos. Os autores também sugerem que a formação do

enolfosfato se dá a partir do ataque nuc1eofilico do átomo de fósforo do trialquilfosfito ao

carbono carbonílico, com formação de uma betaina intermediária (estrutura XLVI).
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Adicionalmente foi constatado pelos autores que a variação da temperatura

influe na proporção dos produtos formados nas reações de trialquilfosfitos com a

cloroacetofenonas. A reação do trimetilfosfito com a a-cloroacetofenona em metanol a O°C

constatou-se a formação de 40% de hidoxifosfonato e 60% de enolfosfato. No entanto, a

temperatura de 52°C obteve-se um aumento significativo da proporção do enolfosfato

formado (88%), em detrimento do hidroxifosfonato (12%).

Um outro fator que determina a proporção relativa do enolfosfato, do

hidroxifosfonato e da acetofenona reduzida. é a natureza do halogênio em a à carbonila. De

fato foi constatado a obtenção em maior proporção do enolfosfato no caso das a

bromoacetofenonas em relação as a-cloroacetofenonas ( 84% e 55% na reação com

trimetilfosfito em metanol, respectivamente).

Os autores também estudaram a influência do grupo alquila dos

trialquilfosfitos na formação dos enolfosfatos e concluiram que existe um aumento

significativo do mesmo na seguinte ordem dos grupos substituintes, Me < Et < ipr.

Liu e colaboradores 4 em 1991, descreveram a obtenção de a-

dietoxifosforil-tioésteres (EtO)2P(0)CH2C(0)Y (L) (sendo Y = SEt e StBu) com a

finalidade de obtenção dos tioésteres a,l3-insaturados, por intermédio da reação de Wittig

entre o enolato de (L) e aldeídos e cetonas,. Deve-se salientar que os autores relataram que

a partir da reação dos tioésteres a-halogenados com trietilfosfito, em refluxo de benzeno

durante 24 horas, obtinha-se os a-dietoxifosforiltioésteres como único produto, com

rendimentos em torno de 90%.

Recentemente, Ruiz Filho 3 estudou a obtenção de compostos carbonílicos a

dietoxifosforil-substituídos (EtO)2P(0)CH2C(0)Y sendo Y = Me, <p, SEt, OEt e NEh a

partir da reação de compostos carbonílicos a-halogenados com trietilfosfito (reação de

Michael-Arbuzov). Com o objetivo de obter o a-dietoxifosforiltioéster

(EtO)2P(0)CH2C(0)SEt, nas mesmas condições utilizadas por Liu 4, o autor obteve

também o enolfosfato correspondente H2C=C(SEt)(OP(0)(OEt)2] (LI) em cerca de 30%. É

digno de nota que apesar da obtenção de dietoxifosforilésteres dos enóis de compostos

carbonílicos a partir da reação de compostos carbonílicos a-halogenados com trietilfosfito

<••
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(reação de Perkow) ter sido exaustivamente estudada, a obtenção do enolfosfato derivado

do tioéster H2C=C(SEt)(OP(O)(OEt)2J foi relatada pela primeira vez.

O autor também constatou que a reação dos compostos carbonílicos

a-bromo-substituídos derivados da amida e éster com trietilfosfito leva a formação apenas

dos compostos carbonílicos dietoxifosforil-substituídos, enquanto que os derivados da

acetofenona e acetona levam também a formação do enolfosfato correspondente, com

rendimentos em tomo de 40% e 60%, respectivamente. É digno de nota que o autor

constatou a existência de uma correlação linear entre a fração molar do enolfosfato obtido

em porcentagem e a afinidade eletrônica do orbitaln*co do grupo -C(O)Y. Este fato foi

indicativo de que o passo determinante da reação de Perkow depende do ataque

nucleofilico do par de elétrons do fósforo ao carbono carbonílico (Esquema 18).

C~2V(OEt),
X y

Esquema 18

_«:P(OE~'

C
\ ~O

HTCI ......y
X

-1- EtX

o
~

CHTC......yI
O=P--OEt

bEt

b .. [
,;1:

CHT9<"~(OEth* y

1

r

y =Me, ~,SEt, OEt e NEt 2

X =CleBr 1- EtX

o
11

H
2
C=C......P(OEth

......y
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Deve-se salientar, que o autor não exc1uiu a possibilidade da ocorrência

simultânea do ataque nuc1eofilico do trietilfosfito ao átomo de bromo com formação do

enolato correspondente, tendo em vista o fato de que o estado de transição formado

(Estrutura LU) também seria progressivamente estabilizado quanto maior for a afmidade

eletrônica da carbonila do grupo C(O)Y.

"*o
...0

CH=C::'--
I 2 ,

+! Y
EtO... o...Hal....p-

/1
EtO OEt

(LU)

No entanto, os autores exc1uiram a possibilidade da ocorrência do ataque

nuc1eofilico do trietilfosfito ao oxigênio carbonílico na formação do enolfosfato, uma vez

que quanto maior for a afrnidade eletrônica do carbono carbonílico menor será a do

oxigênio do mesmo grupo. Assim sendo o ataque nuc1eofilico a este átomo requereria

energia mais alta contrariamente ao que se observa experimentalmente.

aR
/0-

7(+f~R
~ üR

OG a
H2C-C/ \V

I O"x y

Figura 7 - Esquema qualitativo mostrando a preferência do ataque nuc1eofilico do par de

elétrons do trietilfosfito ao maior lobo do orbialn antiligante que se encontra localizado no

carbono carbonílico.
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CAPÍTULO 11

RESULTADOS E DISCUSSÃO

11.1 ANÁLISE CONFORMACIONAL E INTERAÇÕES
ELETRÔNICAS DAS u-DIETOXIFOSFORILACETOFENONAS
PARA-SUBSTITUÍDAS.

11.1.1 Infravermelho

A Tabela 2 apresenta os valores das frequências de estiramento da carbonila

(vco) das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (1)-(7) em solventes de

polaridade crescente (n-C6H14, CC4, CHCh e CH3CN) na transição fundamental e no 10

harmônico, em CC4. Para toda a série estudada observa-se somente uma banda simétrica

da carbonila, cuja frequência diminui com o aumento da polaridade do solvente (Figura 8).

Adicionalmente constata-se na região do 10 harmônico uma única banda cuja frequência é

cerca de 2 vezes a da fundamental a menos de uma anarmonicidade. Estes dados sugerem

fortemente a existência de um único confOrmero em solução.

Os cálculos ab-initio 6-31 G** da a-dietoxifosforiacetofenona 36 (3)

(Tabela 3) estão de acordo com os dados de IV e mostram a existência de um único

confOrmero de baixa energia cuja geometria é gauche (Figura 9). Portanto pode-se inferir

que a única banda de Vco encontrada na série dos 13-cetofosfonatos (1)-(7) deve

corresponder ao confOrmero gauche de mesma geometria da a-dietoxifosforiacetofenona

(3).
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Tabela 2 - Frequênciasa de estiramento dos grupos carbonila (vco) em solventes de

polaridade crescente (n-C6H14, CC4, CHCh e CH3CN) e no 10 harmônico em

CC4 no espectro infravermelho das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas

y -~-C(O)CHzP(O)(OEt)z (l )-(7)

Comp. Y

(1) CH30

(2) CH3

(3) H

(4) CI

(5) Br

(6) CN

(7) NOz

a -Temcm

n-C6H14 CC4
Fundamental lU harmônico

1679,7 1675,9 3318

1685,0 1680,2 3326

1688,6 1685,2 3330

1688,6 1684,5 3335

1688,9 1684,8 3333

1693,6 1690,3 3344

1695,5 1691,9 3346

CHCh

1671,1

1675,3

1681,5

1681,9

1681,7

1689,1

1690,8

CH3CN

1672,9

1677,8

1683,1

1684,0

1684,0

1689,7

1691,4

Tabela 3 - Ângulos diédricos, distâncias entre átomos não ligados e momento dipolar para

a conformação gauche de menor energia da a-dietoxifosforilacetofenona,

(EtO)zP(O)CHzC(O)-~, obtido pelo cálculo ab-initio 6-31 G** e a soma dos raios de van

der Waals.

Conf. H:.a a b

g 1,37 84,4

Soma dos Raios de vau der

~b

57,9

Waals:

O(l)...C(4t

3,306

3,22

O(8)...P(2t

3,394

3,32

a em Debye; b em grau: a = O(8)-C(4) - C(3)-P(2), ~ = O(l)-P(2) - C(3) -C(4); cem
Angstrom.

0(8) 0(1)
11 1\

4> -C(4)-C(3)H2-P(2rOCH2CH3
'OCH2CH3
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cS
Y-(c\» s:+ 0(8)

"",,U....-'l",
C/,'

- 1(4~/
cS 0(1)

~OR

H
OR

conformação gauche

Figura 9: Conformação gauche da a-dietoxifosforilacetofenona mostrando os contatos

entre os átomos não ligados O(l)...C(4) e O(8)...P(2).

Na geometria do confOrmero gauche (Figura 9 e Tabela 3) obtida a partir dos

cálculos ab-initio, constata-se que a distância interatômica entre o oxigênio (negativamente

carregado) do grupo fosforila e o carbono carbornlico (positivamente carregado) do grupo

fenacila é próxima à soma dos raios de van der Waals dos átomos envolvidos.

Comportamento idêntico verificou-se nas distâncias entre o oxigênio carbonílico

(negativamente carregado) e o fósforo do grupo fosforila (positivamente carregado).

A Tabela 4 apresenta as frequências de estiramento do grupo fosforila (vPo)

no espectro infravermelho das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas em

solventes de polaridade crescente (n-C6HI4, CC4, CHCh e CH3CN).
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Tabela 4 - Frequênciasa de estiramento do grupo fosforila (vpo) no

espectro de infravermelho das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas

y -~-C(O)CH2P(O)(OEt)2 (1 )-(7).

Comp. y C6H I4 CC4 CHCh CH3CN

(1) CH30 1261,7 1258,5 1284,5 1259,9
1277,2 1281,2 1283,8

(2) CH3 1263,6 1257,4 1280,9 1255,9
1277,5 1277,9 1280,9

(3) H 1264,8 1258,9 1277,2 1256,4
1273,2 1274,5 1277,6

,
(4) Cl 1263,1 1255,9 1273,7 1259,1

1269,8 1269,9 1273,3

(5) Br 1263,5 1257,6 1276,0 1259,3
1273,2 1275,1 1277,4

(6) CN 1264,0 1259,9 1272,5 1258,8
1269,9 1270,6 1273,4

(7) N02 1263,5 1257,2 1268,9 1258,9
1264,5

-
12§9,0

a emcm-I

Enquanto que na maioria dos solventes utilizados (C6H I4, CC4 e CH3CN), na região

de estiramento do grupo fosforila (vpo) constatou-se, em toda série, a existência de duas

bandas cujas frequências estão separadas por aproximadamente 15 cm-I, em CHC1) foi

possível observar apenas 1 banda na região de Vpo decorrente do próprio solvente absorver

na mesma região do componente de baixa frequência de Vpo.
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A Tabela 5 apresenta as frequências de estiramento da carbonila (vco) no

espectro infravermelho das acetofenonas-para-substituídas (8)-(14), em CHCh

A Tabela 6 apresenta os deslocamentos de frequência da carbonila (Livco)

do confôrmero gauche das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (1 )-(7) em

relação acetofenonas-para-substituídas (8)-(14) de referência, e as frequências de

estiramento do grupo fosforila (vpo) dos mesmos compostos em CHCh.

Tabela 5 - Frequências a,b de estiramento da carbonila (vco) no espectro infravermelho

das acetofenonas-para-substituídas (8)-(14), Y-</>-C(O)CH3, em CHCh.

Comp. Y vco

(8) CH30 1673,8

(9) CH3 1678,3

(10) H 1683,0

(11) Cl 1685,6

(12) Br 1685,4

(13) CN 1693,5

(14) N02 1695,2

a em cm-~ dados da referência 38.
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Tabela 6 - Deslocamentos de frequênciaa da carbonila (~vco) e as frequênciasa de

estiramento do grupo fosforila (vPo) do confOrmero gauche das u-

dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (1 )-(7), Y-~-C(O)CH2P(0)(OEt)2, em

CHCh.

Comp. Y ~vco
b Vpo

(1) CH30 -2,7 1284,5

(2) CH3 -3,0 1280,9

(3) H -1,5 1277,2

(4) CI -3,4 1273,7

(5) Br -3,7 1276,0

(6) CN -4,4 1272,5

(7) N02 -4,7 1268,9

a em em-I. b~Vco refere-se a diferença: Vco do confOrmero gauche da u-,
dietoxifosforilacetofenona-p-substituída) - Vco (acetofenona-p-substituída) correspondente.

A partir dos dados da Tabela 6 pode-se constatar que os deslocamentos de

:f!equência da carbonila (~vco) do confõrmero gauche das u-dietoxifosforilacetofenonas

para-substituídas (1)-(7) em CHCh, são todos negativos e aumentam em valor absoluto

indo-se em para de grupos doadores à aceptores de elétrons. Adicionalmente constata-se

ainda nessa Tabela que o aumento do valor negativo de ~vco é acompanhado de uma

diminuição da frequência de estiramento do grupo fosforila Vro na mesma direção e que

esses dados se correlacionam linearmente (r = 0,991, sd = 0,9 em-I; n = 5 ) (Figura 11).

38





É sabido que o orbital 1t*co do grupo fenacila das acetofenonas-para

substituídas é progressivamente mais estabilizado quanto maior for o poder atraente de

elétrons do substituinte na posição para do anel benzênico (Vide Tabela 9, pago 52). Assim

sendo, a interação de transferência de carga no(pO) ~ 1t*co é mais importante no para

nitro-derivado (7) e menos importante no para-metoxi-derivado (1). O diagrama qualitativo

dos níveis de energia das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (Figura 12)

indica a ocorrência de uma maior interação de tranferência de carga llo(Po) ~ 1t*co

quando o substituinte na posição para do grupo fenacila é o grupo nitro (ÔE,) e uma menor

interação quando o substituinte em para é o grupo metoxila (ÔE2)

----,'r-" CH30

H I 1tico)

--,I N02

~E1 I I ~E2

nO(PO) -+-
~E1 < ~E2

Figura 12 - Diagrama qualitativo dos níveis de energia das a-dietoxifosforilacetofenonas

para-substituídas mostrando como o efeito do substituinte em para no grupo fenacila influe

IÍa interação de tranferência de carga no(pO) ~ 1t(CO).

Assim sendo, no caso do para-nitro-derivado (7) dever-se-ia esperar um

maior abaixamento de frequência da carbonila do ~-cetofosfonato em relação a acetofenona

de referência (Ôvco ), bem como o menor valor de frequência de Vpo. O comportamento

inverso dever-se-ia esperar no para- metoxi-derivado (1), ou seja, um valor menos negativo

de ÔVco e um maior valor de Vpo. De fato os dados experimentais estão de acordo com

essas previsões (Tabela 6).
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Deve-se salientar que a explicação das variações de frequência de ~vco e Vro

(Tabela 6) com a variação do substituinte em para dos p-cetofosfonatos (1 )-(7) pode ser

também analisada à luz da Teoria de Valência. De fato pode-se sugerir que nas {X

dietoxifosforilacetofenonas- para-substituídas (1 )-(7), além das estruturas de ressonância

(A) e (B) também existentes nas acetofenonas-para-substituídas (8)-(14), (D) e (E),

também haja contribuição da estrutura dipolar (C) decorrente da interação de transferência

de carga no(pO) ~ 7t*(CO) (Figura 13).

"H
C"'HJ

o~r'OFt
OFt

(A)

...ji>fi

H
"C''''HJ

o~r'OFt
OEt

(B)

G

~C~'~HI O~J
~ f'OEtY F1.O

(C)

G H
I F~'''H

Y ~ H

(D)

~fi

-:?'

§

(E)

H
"C''''HJ

H

Figura 13 - Estruturas canônicas de ressonância das {X-dietoxifosforilacetofenonas- para-

substituídas (7)-(14), (A, B e C) e das acetofenonas-para-substituídas (8)-(14), (D e E).
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A análise comparativa dos casos extremos da série, ou seja, as

a-dietoxifosforilacetofenonas contendo os grupos metoxila (1) e nitro (7) (que têm maior

poder doador e aceptor de elétrons, respectivamente), indica:

a) Tanto na a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona (1) quanto na para-

metoxiacetofenona (8) ocorre uma grande contribuição para o hibrido das estruturas

dipolares (B) e (E), respectivamente. Este comportamento origina uma pequena

contribuição da estrutura dipolar de transferência de carga (C) e portanto uma menor

diminuição da constante de força da carbonila e de sua frequência indo-se da para

metoxiacetofenona (8) para a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona (1).

b) Tanto no caso da u-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona (7) quanto da para-

nitroacetofenona (14) não há contribuição para o hibrido das estruturas dipolares (B) e

(E), respectivamente, favorecendo a estrutura dipolar de transferência de carga (C) nos

p-cetofosfonatos. Este comportamento origina uma maior diminuição da constante de

força da carbonila e de sua frequência indo-se da para-nitroacetofenona (7) para u

dietoxifosforil-para-nitroacetofenona (14).

Esquema 19

0°
IH

~C,-I

CH,O"'~ H,C"'H

0°
I H

D
c,-I

__~~ ?'" ~C.." /OCH2CH3
H /.P,

CH30 G
'?' ~ o" OCH2CH3

* Menor diminuição da constante de furça da carbonila

°II H

f)
C,-1

I H~C..,

N0
2

~ H

•

o

°
~C:'~)J Ü-r'-OEt

N02 EtO

* Maior diminuição da constante de furça da carbonila
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11. 1. 2 Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

A Tabela 6 apresenta os deslocamentos químicos do carbono carbonílico

(8co) nos espectros de RMN de l3C das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas

(1)-(7) e das acetofenonas- para-substituídas de referência 38 (8)-(14) e os deslocamentos

químicos do átomo de fósforo (8po) do grupo fosforila nos espectros RMN de 31p das a

dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas em CDCb.

Constata-se nos dados de deslocamento químico do carbono carbonílico

(8co) para as duas séries que a variação da conjugação do substituinte na posição para do

grupo fenacila não altera significativamente a blindagem do carbono carbonílico 39. De fato

o valor do deslocamento químico do carbono carbonílico nos ~-cetofosfonatos é ca. 190

ppm e nas acetofenonas de referência é ca. de 197 ppm.

O aumento expressivo da blindagem de cerca de 6 ppm dos ~-

cetofosfonatos em relação aos compostos carbonílicos de referência pode ser atribuído à

ocorrência simultânea do efeito -I do grupo dietoxifosforila (crI = 0,37) l3

simultâneamente com o efeito de blindagem y gauche do grupo p=o em relação ao

carbono carbonílico. Este último dado corrobora a existência da interação de transferência

de carga O(PO) ~ n*co (Figura 9, pag.34).

Deve-se ainda mencionar que não foi observado uma variação de blindagem

significativa do 31p na série das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas estudada.
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11. 1. 3 Ultravioleta

A Tabela 7 apresenta os dados no ultravioleta da transição n ~ n*co da

carbonila das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (1 )-(7) em comparação com

os dados das acetofenonas-para-substituídas de referência (8)-(14) em n-C6H14.

O forte efeito indutivo -I do grupo a-dietoxifosforila deveria estabilizar em

maior extensão o nível de energia do par de elétrons isolado da carbonila (no(CO») do que o

nível de energia do orbital n*co. Esse comportamento deveria originar um efeito

hipsocrômico da transição no ~ n*co das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídos

em relação as acetofenonas-para-substituídas de referência. No entanto, a introdução do

grupo dietoxifosforila em na posição a à acetofenona origina uma quase invariabilidade da

da energia da transição no ~ n*co (mesmo comprimento de onda) dos 13-cetofosfonatos em

relação às acetofenonas de referência. Porém, nos compostos carbonílicos contendo grupos

fortemente atraente de elétrons na posição para do anel benzênico, ciano (6) e nitro (7),

ocorre uma discreta hipsocrômia.

Como no caso dos compostos carbonílicos a-dietoxifosforil-substituídos (vide

pago 11), esse comportamento pode ser atribuído à ocorrência da interação hiperconjugativa

entre os orbitais cr*c-p e n*co que estabiliza o orbital n*co em maior extensão do que o

efeito -I estabiliza o nível de energia no (Figura 14).

No entanto, no caso dos compostos (6) e (7) a ocorrência da discreta

hipsocrômia observada é uma prova adicional da ocorrência da transferência de carga de

no(PO) ~ n*co que ocorre de maneira mais pronunciada com grupos fortemente atraentes

de elétrons na posição para do grupo fenacila (Figura 15).

45



Tabela 7- Dados no ultravioleta da transição n ~ 7t*co da carbonila das u

dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas a (1 )-(7) e das acetofenonas-para-substituídas

de referência (8)-(14), em n-C6H I4•

y Comp. 'Ab,c
E

d Comp. 'Ab,e Ed,e

310 (97)
OCH3 (1) 318 (144) (8) 319 (94)

332 (130) 334 (61)
347 (83) 347 (22)

314 (56)
CH3 (2) 318 (103) (9) 318 (55)

328 (95) 338 (40)
342 (64) 355 (16)

H (3) 319 (83) (10) 317 (43)
330 (76) 329 (42)
342 (52) 345 (28)
357 (27) 357 (10)

CI (4) 336 (77) (11) 316 (58)
347 (55) 326 (56)
362 (23) 339 (40)

355 (16)

Br (5) 330 (44) (12) 325 (63)
344 (39) 343 (39)
361 (28) 360 (12)

CN (6) 334 (79) (13) 351 (43)

357 (59) 370 (13)

N02 (7) 298 (122) (14) 325 (288)
309 (75)
317 (44)

a vide Parte Experimental, pago 67 ; bem nm; c máximos do contorno vibracional; dem
dm3morlcm-l

; e dados da referência 40.
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Figura 14 - Diagrama qualitativo dos níveis de energia mostrando o efeito batocrômico

originado na transição n ~ n* para as a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas após

a interação hiperconjugativa n*co/cr*c-p

()E~1 ~~-:.-....:~. MeO

H~~~t ~"~~:.J fi~3
õEf............ ,.... I IfiEQ
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nico) oE a 1
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Figura 15 - Diagrama qualitativo de energia mostrando a maior desestabilização do orbital

n*co (oE I ) do para-nitro derivado em relação ao mesmo orbital do para-metoxi derivado

(oE3), originando uma discreta hipsocromia da na transição no ~ n*(CO) após a interação

hiperconjugativa n*colcr*Copo
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11.2 EVIDÊNCIAS MECANÍSTICAS DA OBTENÇÃO DOS

ENOLFOSFATOS E DOS CETOFOSFONATOS DERIVADOS DAS

ACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS ATRAVÉS DA REAÇÃO

DE u-HALOACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS COM

TRIETILFOSFITO.

Dando continuídade ao estudo mecanístico da obtenção dos enolfosfatos e

dos cetofosfonatos a partir da reação de compostos a-halo-substituídos com trialquilfosfito,

achou-se de interesse no presente trabalho estudar as reações das a-bromoacetofenonas

para-substituídas com trietilfosfito em benzeno anidro à temperatura de refluxo do benzeno

(ca. 80°C) durante ca. 10 horas. Nessas condições observou-se a formação das a

dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas (LIII) e dos enolfosfatos correspondentes

(LIV) (Esquema 20), havendo mudança da proporção °isomérica à medida que se variou o

substituinte na posição para do anel benzênico (Tabela 8).

Esquema 20

<fi>

~C'CH:1Br + P(OCH2CH3h

y~"'_~m_/ "'-:..,~

o O
II II

o /C, /p~OCH:1C~
~ CH, OCH,CH,

(UI!)

+

CH3CH:1Br

O
IIOC/o-p/ H:1CH3

yMC~CH, 'OCH,CH,

(UV)

+

CH3CH2Br
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Tabela 8 - Proporção Isomérica, obtida por cromatografia gasosa, dos produtos da reação

entre a-bromoacetofenonas-para-substituídas e o trietifosfito, em refluxo de benzeno

anidro durante ca. 10 horas.

y Enolfosfato (11) a Cetofosfonato (I) a (job

CH30 13,2 82,8 -0,28

CH3 24,2 74,7 -0,14

H 42 58 0,0

CI 62,6 37,4 +0,24

Br 58 42 +0,26

CN 86,6 13,4 +0,70

N02 95 5 +0,81
fração molar expressa em porcentagem; °dados da referência 41.

Os dados da Tabela 8 mostram que os grupos doadores de elétrons levam à

formação preferencial dos cetofosfonatos (reação de Michael-Arbuzov), enquanto que

grupos aceptores de elétrons favorecem a formação dos enolfostatos (produto da reação de

Perkow). É digno de nota que as proporções isoméricas obtidas para as a

dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas e seus enolfosfatos correspondentes

correlacionam-se linearmente com as constantes (jp de Hammett (sendo r = 0,993, sd =

4,45; n = 6 para os cetofosfonatos e r = 0,992, sd = 4,46; n = 6 para os enolfosfatos)

(Figura 16).
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Figura 16 - Correlação linear entre as proporções isoméricas (em porcentagem) obtidas

para as a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas e seus enolfosfatos

correspondentes e as constantes O"pde Hammett .

Estes dados estão de acordo com nosso estudo recente 3 que sugere que a

porcentagem de enolfosfato formado também depende da afinidade eletrônica do orbital

n*co das a-bromoacetofenonas e que a mesma estabiliza em maior ou menor extensão o

estado de transição (Estruturas LV) do mecanismo proposto (Esquema 21), dependendo do

substituinte na posição para do anel benzênico.
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Esquema 21
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C~2-C'<j>_y
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C~2-W-P(OEth

Hal q>-y

!
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"*

(

:HaI
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,0

H2C-C':'",
I 'I'-y

CH3CH2-o-P~OEt

OEt

!
,,0

HiC-C'<j>_y +

O=P~~7t

(Lill)

EtHal

r Hal
G

CH3CH20@OEt
\ ,

O-P ------.
H2C=C' 'OEt

'<j>-y

O1I,0Et
,o-P,

H2C=C OEt
'<j>-y

(UV)

+ EtHal

De fato, cálculos recentes ab-initio na base 3-21G 36 de orbitais moleculares

de acetofenonas contendo na posição para os grupos: nitro, hidrogênio e metoxila,

indicam que tanto o orbital molecular antiligante de menor energia LUMO (que contém

proporções variáveis de n*co), como o orbital molecular antiligante de caráter

principalmente n*co apresentam afinidades eletrônicas crescentes indo-se em para de

grupos doadores (OMe) à grupos atraentes (NOz) de elétrons (Tabela 9) (FiguraI8, pag.54).
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Tabela 9 - Porcentagem de enolfosfato obtida na nas reações de trietilfosfito com as u

bromoacetofenonas-para-substituídas, contendo em para os grupos nitro, hidrogênio e

metoxila, e as afmidades eletrônicas dos orbitais principalmente 1t*co e do LUMO das

acetofenonas-para-substituídas correspondentes, obtidas a partir de cálculos ab-initio na

base 3-21G.

y % Enolfosfato n*coa LUMOa

N02 95 5,66 0,55

H 42 5,96 2,5

OMe 13,2 6,23 2,78

a emeV.

o exame desta Tabela mostra que a proporção de enolfosfato da acetofenona

formada depende tanto da afmidade eletrônica do orbital1t*co quanto do LUMO. Embora

os cálculos ab-initio na base 3-21G não tenham sido efetuados para as u-

bromoacetofenonas-para-substituídas, pode-se em primeira aproximação admitir que a

mesma tendência deve também ocorrer com esta classe de compostos. Assim sendo, pode

se concluir que quanto maior for a afmidade eletrônica do orbital 1t*co, maior será a

estabilidade do estado de transição (LV) do Esquema 21 e, portanto, maior será a

velocidade com que deve se formar o enolfosfato (UV) em detrimento do cetofosfonato

(UH). A discussão à seguir evidencia esses fatos.
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A Figura 17 mostra a interação do par de elétrons do orbital Sp3 (HOMO) do

átomo de fósforo do trietilfosfito com o lobo de mesma simetria do orbital n*co das

a-bromoacetofenonas-para-substituídas que conduz ao estado de transição (Estruturas LV)

do mecanismo proposto no Esquema 21.

RO
'p§?OR

r@'OR

~~ O
/-c O

H2C 0 \9
Br\::J

Figura 17 -Interação do par de elétrons do do orbital Sp3 (HOMO) do átomo de fósforo do

trietilfosfito com orbital n*co das a-bromoacetofenonas-para-substituídas.

O diagrama qualitativo de energia da Figura 18 evidência que a interação do

par de elétrons isolado do fósforo (HOMO) do trietilfosfito com o LUMO (onde o orbital

n*co contribui significativamente) das a-haloacetofenonas-para-substituídas, origina

uma maior estabilização do par eletrônico Sp3 do fósforo quando o substituinte na posição

para é o grupo nitro, e a menor estabilização quando o substituinte na mesma posição é o

grupo metoxila. Por conseguinte, o estado de transição (LV) do Esquema 21 será mais

estabilizado quando a a-haloacetofenona apresentar em para o nitro grupo e menos

estabilizada quando o grupo em para for o metoxila.
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np -----...,~:~=-:::~:------------J~~~~-
............. ... ---
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Figura 18 - Diagrama qualitativo de energia de orbitais de fronteira mostrando a interação

do par de elétrons isolado do fósforo (HOMO) do trietilfosfito e o LUMO (onde o orbital

n*co contribui significativamente) das a-haloacetofenonas-para-substituídas durante o

ataque nucleofilico do trietilfosfito ao carbono carbonílico das a-haloacetofenonas-para

substituídas.

A visão das interações de orbitais de fronteira da reação de adição

nucleofilica entre o trietilfosfito e as a-haloacetofenonas-para-substituídas pode ser

também visualizada à luz da Teoria de Valência. A Figura 19 mostra o estado inicial (LVI)

e o estado de transição (LVII e LVIII) do ataque nucleofilico do par de elétrons isolado do

fósforo do trietilfosfito ao carbono carbonílico das a-haloacetofenonas-para-substituídas.

As estruturas de ressonância (LVII e LVIII) do estado de transição mostram que o aumento

da densidade eletrônica do carbono carbónílico será estabilizada quando o substituinte na

posição para do grupo fenacila for um grupo atraente de elétrons e desestabilizada quando

o substituinte for um grupo doador de elétrons.
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Figura 19 - Esquema ilustrativo do ataque nuc1eofilico do átomo de fósforo do

trietilfosfito ao carbono carbonílico (LVI) levando ao estado de transição (LVII e LVIII)

onde a carga negativa do átomo de carbono é estabilizada por ressonância com o anel

benzênico.

A Tabela 10 evidencia o efeito da natureza do átomo de halogênio no

carbono-a à carbonila nas proporções dos enolfosfatos e cetofosfonatos obtidas na reação

do trietilfosfito com as a-haloacetofenonas-para-substituídas.
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Tabela 10 - Efeito do halogênio no carbono-a à carbonila para reação do trietilfosfito com

às a-haloacetofenonas-para-substituídas e as energias de ionização da ligação O"C-Hal.

y X % Enolfosfato % Cetofosfonato E. I. (crc_
HaI

)a,b

CI 100 O 14,4

N02 Br 95 5 13,5

I 82,4 17,6 12,5

CI 94 6 14,4

H Br 42 58 13,5

I 26 74 12,5

CI 84,2 15,8 14,4

MeO Br 13,8 86,2 13,5

I O 100 12,5

Energia de ionização da ligação C-Hal em eV; o Ref. 42.

De fato, na reação do trietilfosfito com as a-haloacetofenonas-para

substituídas em benzeno (solvente apoIar) constata-se genericamente a formação exclusiva

de enolfosfato e cetofosfonato, em proporções variáveis, dependendo tanto dos substituíntes

na posição para do anel benzenico, quanto do halogênio na posição a à carbonila.

Levando-se em consideração o último fator mencionado, observa-se um aumento

progressivo da obtenção do enolfosfato, em detrimento do cetofosfonato, quanto pior for o

grupo de partida. Assim sendo, quanto maior for a energia de ionização da ligação C-X

(orbital O"c-x) a substituição nucleofilica no carbono-a ocorre em menor extensão

facilitando, portanto, a ocorrência da adição à carbonila e, por conseguinte, a formação de

enolfosfato.

Os dados da Tabela 10 mostram a ocorrência de uma seletividade variável

na formação do enolfosfato com a variação do grupo de partida em função da mudança do

substituinte na posição para das a-haloacetofenonas. No caso do para-nitro derivado,

evidencia-se uma pequena seletividade da formação do enolfosfato com a variação do

grupo de partida (Equação 1). Para o derivado contendo o grupo metoxila na posição para,
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observa-se uma grande seletividade na formação de enolfosfato, em detrimento do

cetofosfonato, com a variação do grupo de partida (Equação 3). Já no caso das u

haloacetofenonas não substituídas na posição para obtém-se um comportamento

intermediário, porém mais próximo ao obtido no derivado com o grupo metoxila na posição

para do anel benzênico (Equação 2) (Figura 20). Os coeficientes angulares das equações 1

3 evidenciam esse comportamento *.

[% Enolfosfato] NOZ = 9,3 E. I.crC-HaI - 33 (r = 0,97) (Equação 1)

[% Enolfosfato] H = 35,4 E. I.crc-HaI - 423 (r = 0,95) (Equação 2)

[% Enolfosfato] MeO= 47,3 E. I. .crC-HaI - 556 (r = 0,92) (Equação 3)

100 -
Â

./'
./80r- /'.

..-

% /
../"-'/

/

604

.....-

404 /// • N02

• H

Â/
Â OMe

204//
./ •

°1 7L, i i ,I I
12.5 13.0 13.5 14.0 14.5

Energia de Ionização da ligação C-Hal (eV)

Figura 5 - Correlação Linear entre a porcentagem de enolfosfato formada na reação de u

haloacetofenonas-para-substituídas pelos grupos MeO, NOz e H e as energias de ionização

das ligações C-Hal.

*Apesar das retas terem sido determinadas a partir de somente 3 pontos, as mesmas são de valor qualitativo

para a presente análise.
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No caso do para-nitro derivado, a conjugação entre o grupo nitro e o anel

benzênico aumenta a afmidade eletrônica do carbono carbonílico, levando à diminuição da

energia do estado de transição e facilitando, por conseguinte, o ataque nucleofilico do

trietilfosfito à este átomo (Figura 21) (Vide Estrutura LV, Esquema 21). Assim sendo a

reação preferencial é a de adição do trietilfosfito à carbonila que leva à formação do

enolfosfato em detrimento da substituição nucleofilica no carbono-a. Essa proposição está

de acordo com o fato de que ocorre uma pequena variação na proporção da formação de

enolfosfato com a variação do grupo de partida para o para-nitro derivado conforme mostra

a Tabela 10.

EtO
~p~.

EtO-- .- ---

Eti

Figura 21- Ataque do trietilfosfito às a-halogeno-para-nitroacetofenonas.

No caso do para-metoxi derivado a maior seletividade constatada na Tabela

10 decorre do fato de que a conjugação entre o grupo para-metoxila e a carbonila do grupo

fenacila torna o carbono carbonílico pouco e1etrofilico, dificultando o ataque do

trietilfosfito a este átomo. Assim sendo, a reação competitiva de adição ao carbono-a à

carbonila que leva a formação do cetofosfonato via SN2 torna-se a preferenciaL Estes

dados suportam o fato de que o aumento da conjugação interna leva ao aumento da energia

de ativação para a formação do estado de transição (Figura 22) (Vide Estrutura LV,
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Esquema 21), aumentando a barreira energética para ocorrer o ataque ao carbono

carbonílico e obter enolfosfato. Portanto, a reação via SN2 no carbono-a à carbonila que

leva a formação do cetofosfonato é facilitada quanto melhor for o grupo de partida.

8-+=0=0 é -8 ----- I: u 8
CH 0---- -----C-CH2-Hal3 .

EtO"-.....
EtO---P:-----I

EtO

Figura 22 - Ataque do trietilfosfito às a-halogeno-para-nitroacetofenonas.

É digno de nota que a reação de trialquilfosfitos com a-halogeno

acetofenonas usando-se como solvente o álcool correspondente relatada por Hudson e

colaboradores 35 (Vide Capítulo I, pag.26) leva à formação de enolfosfatos (LXI),

hidroxifosfonatos (LXII) e cetonas reduzidas (Esquema 22), não sendo observada a

formação do cetofosfonato. Isso decorre do fato de que a eletrofilicidade do carbono

carbonílico é aumentada pela ligação de hidrogênio formada entre o oxigênio carbonílico e

o solvente, fazendo com que a reação de adição a carbonila passe a ser praticamente

exclusiva.

Contrariamente ao que foi observado no presente trabalho, Hudson e

colaboradores constataram que ocorre a formação preferencial do enolfosfato, quanto

melhor for o grupo de partida. Deve-se salientar que esse comportamento inverso pode ser

interpretado admitindo-se que o passo determinante da reação de trialquilfosfitos com a

halogeno-acetofenonas em meio prótico é a de eliminação do halogênio seguida de

rearranjo e não o ataque inicial do trialquilfosfito ao carbono carbonílico (LX) Portanto,

quanto melhor o grupo de partida, mais rápida será a reação de eliminação e maior é a

proporção de enolfosfato formado (LXI) (Esquema 22).
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Quanto ao mecanismo proposto do ataque do trietilfosfito ao átomo de

halogênio na posição a à carbonila, pode-se dizer que o mesmo é pouco provável, uma vez

que em solventes próticos, onde o intermediário (LIX') do Esquema 22 possui o oxigênio

carbonílico ligado ao álcool por ponte de hidrogênio, deveria ocorrer maior formação da

cetona reduzida, fato esse não observado. Nessas condições, Hudson e colaboradores 35

constataram praticamente à obtenção só hidroxifosfonatos (LXII) e enolfosfatos (LXI). É

digno de nota, que o fato de ocorrer formação de ponte de hidrogênio com o solvente

também invalida a hipótese de que a reação de adição do tralquilfosfito se dá via oxigênio

carbonílico.

Adicionalmente, segundo o mecanismo proposto do ataque nucleofilico do

trietilfosfito ao átomo de halogênio, dever-se-ia esperar que quanto mais polarizável fosse o

referido átomo (menor dureza) 42, maior deveria ser a estabilização do estado de transição

(LXIII) e maior deveria ser a obtenção de enolfosfato (LXIV) formado (Esquema 23).

Portanto, contrariamente ao que foi observado no presente trabalho, esperar-se-ia que a

formação de enolfosfato formado deveria aumentar progressivamente no sentido CI < Br <

I (Vide Tabela 10).

Como já foi mencionado anteriormente no nosso trabalho 3, o mecanismo da

reação de Perkow que propõe o ataque do trietilfosfito ao oxigênio carbonílico é

praticamente excluído urna vez que quanto maior for a afmidade eletrônica do carbono

carbonílico, menor será a do oxigênio do mesmo grupo, o que requeriria uma energia de

ativação mais alta para a adição a esse átomo (Vide capítulo I, pag.30).

Adicionalmente, as mesmas razões que excluem o mecanismo de ataque ao

halogênio, também eliminam a ocorrência do ataque do trietilfosfito ao oxigênio

carbonílico. O Esquema 24 evidencia o fato de que também nesse mecanismo a eliminação

do halogênio no estado de transição (LXV) deveria ocorrer mais facilmente quanto menor

for a energia da ligação C-Hal.
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Esquema 23
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Esquema 24
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o conjunto dos dados acima apresentados, corroboram a proposta de que o

mecamsmo para a reação do trietilfosfito com a-haloacetofenonas em meio aprótico

(benzeno) se dá pelo ataque nucleofilico do trietilfosfito ao carbono carbonílico ou ao

carbono em a, levando à formação do enolfosfato e do cetofosfonato, respectivamente

(Vide Esquema 21, pago 51).
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111. PARTE EXPERIMENTAL

111.1 PROCEDIMENTOS GERAIS EMPREGADOS NAS MEDIDAS

ESPECTROSCÓPICAS.

111.1.1 Medidas no infravermelho.

As medidas no infravermelho foram registradas em um espectrofotômetro

''Nicolet Magna 550 FT-IR".

As medidas dos espectros em solução foram realizadas em solução

utilizando os seguintes solventes espectroscópicos da Merk: CC4, CH3CN, CHCh e

n-C6H I4.

As regiões de interesse analisadas nos espectros das u

dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas foram:

a) Região correspondente a transição fundamental da vibração de estiramento da carbonila

(1750 - 1600 em-I).

b) Região correspondente ao 10 harmônico da banda da carbonila (3500 - 3200 em-I).

c) Região correspondente ao estiramento do grupo fosforila (P=O) (1200 - 1300 em-I).

1I1.1.1a Região correspondente a transição fundamental da vibração de

estiramento da carbonila.

As bandas correspondentes a vibração do estiramento da carbonila na

transição fundamental dos compostos em estudo foram analisadas no intervalo de

freqüência do 1750 à 1600 cm-I em solução de concentração cerca de 2,0 x 10-2 mol.dm-3
,

nos quatro solventes citados acima, utilizando-se uma cela de NaCI 0,519 mm de espessura.

Os espectros foram registrados à temperatura ambiente.
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As condições gerais nas quais as bandas foram registradas, sendo as mesmas

para os 3 solventes, são:

• Número de scans (varreduras) por amostra: 256

• Número de background (brancos) por amostra: 256

• Resolução: 1,0 cm-1

Deve-se salientar que o perfil simétrico da única banda da carbonila presente

em cada composto, em todos os solventes, foi caracterizado por intermédio tanto do

algoritmo matemático da auto-deconvolução de Fourier (FSD) , através do aplicativo

üMNIC 1.1, bem como do registro da segunda derivada da banda da carbonila.

1I1.1.1b Região correspondente ao 1°. harmônico da vibração de

estiramento da carbonila.

As bandas correspondentes ao 10. harmônico da carbonila das u-

dietoxifosforil-acetofenonas-para-substituídas foram analisadas em solução do tetrac1oreto

de carbono de concentração cerca de 2,0 x 10-2 mol.dm-3
, no intervalo do freqüência do

3500 a 3200 em-I, utilizando-se uma cela de quartzo de 1,00 em de espessura.

111. 1.1c Região correspondente a vibração do estiramento do grupo

fosforila.

As bandas correspondentes a vibração do estiramento do grupo fosforila

(P=O) foram analisadas no intervalo de freqüência do 1300 - 1200 em-I.

As condições de registro foram as mesmas utilizadas na transição

fundamental da vibração de estiramento da carbonila.
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IH. 1. 2 Pontos de fusão e análise elementar.

Os pontos de fusão foram determinados utilizando-se um aparelho de

microfusão do tipo "Kofler", dotado de um microscópio do tipo Dynamic Optics ART..

As análises elementares foram realizadas em um Analisador Elementar

"Perkin Elmer" modelo CC 2400 CHN.

Genericamente as análises elementares das a-dietoxifosforilacetofenonas

para-substituídas e de seus correspondentes enolfosfatos apresentam um desvio da %C no

intervalo de 5,0 - 8,5/ 1000. No entanto, os dados espectrais de RMN de IH, 13C e IV e os

espectros de massa de baixa resolução, comprovam as estruturas desses compostos. Deve

se salientar, que estão sendo providenciados os espectros de massas de alta resolução dos

compostos acima referidos.

ill. 1. 3. Análises Cromatográficas.

Com a fmalidade de monitorar as reações e ainda de determinar as

proporções de cetofosfonatos e enolfosfatos obtidas nas reações de trietilfosfito com a

haloacetofenonas, foram efetuadas analises cromatográficas em um cromatógrafo "Hewlett

Packard" modelo 5890A, equipado com coluna Megabore HP-1 (0.53 nm x 5,0 m), detector

de ionização de chama e nitrogênio como gás de arraste. Os cromatogramas foram obtidos

utilizando-se as seguintes condições de análise:

Temperatura do detector: 250°C;

Temperatura de injetor: 230 °C;

Temperatura inicial: 80°C;

Temperatura final: 220°C;

Velocidade de aquecimento: 10 °C/min.

Encontram-se na Figura 23 a título de ilustração os cromatogramas dos

produtos da reação entre a a-bromoacetofenona e o trietilfosfito, em refluxo de benzeno,

após 8 horas (a) e 10 horas (b) de reação. A análise do cromatograma (a) mostra que após 8
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horas de reação ainda existe, além do enolfosfato (38,6%) e do cetofosfonato (56,1%), uma

pequena porcentagem do trietilfosfito (1,5%) e da a-bromoacetofenona (3,7%). O

cromatograma (b) mostra que após 10 horas de reação os reagentes de partida foram

praticamente eliminados, restando apenas o enolfosfato (41,8%) 2 o cetofosfonato (58,2%).

Os cetofosfonatos e enolfosfatos obtidos nas reações de trietilfosfito com a

haloacetofenonas foram purificados e separados por cromatografia em coluna, utilizando-se

como fase estacionária sílica gel "Kieselgel 70-230 mesh da Aldrich", na proporção de 30g

de sílica para cada grama de composto, utilizando-se como eluente uma mistura de hexano

e acetona na proporção de 75% : 25% em volume, respectivamente.

lU. 1. 4. Medidas no Ultravioleta.

Para as medidas no UV das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas

utilizou-se um espectrofotômetro "Hitachi" modelo U-2000. Usou-se também celas de

quartzo de 1,0 cm de espessura.

Registrou-se os espectro dos compostos em n-hexano, usando-se

concentrações em tomo de 10-2 mol.dm-3
, no intervalo de comprimento de onda de 200 a

400 nm. A impossibilidade da determinação exata das concentrações das soluções dos p
cetofosfonatos (1)-(7) em n-hexano decorre da baixa solubilidade dos mesmos no referido

solvente. Assim sendo, a Tabela 7 não apresenta o valor das absortividades molares das

bandas correspondentes à transição n~ n* dos compostos estudados.
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Figura 23 - Cromatogramas em fase gasosa dos produtos de reação entre a a

bromoacetofenona e o trietilfosfito, em refluxo de benzeno, após 8 horas (a) e 10 horas (b)

de reação, evidenciando a presença de trietilfosfito (t.r. 2,59 min.), a-bromoacetofenona

(t.r.6,32 min.), enolfosfato (t.r. 9,74 min.) e cetofosfonato (t.r. 10,91 min.).
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111.1.5 Medidas de Ressonância Magnética Nuclear de IH ,
13C e 3Ip.

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de IH ,BC e 31p foram

registrados em um espectrofotômetro ""Brucker" modelo "AC-200".

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de IH foram determinados em

soluções de concentração em torno de 5.10-1 mol.dm-3 em CDCb e TMS como referência

interna, usando-se radiofreqüência de 200 MHz num campo magnético de 4,69 Tesla.

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de BC foram determinados

em soluções de concentração em torno de 2,0 mol.dm-3 em CDCb e TMS como referência

interna, usando-se radiofreqüência de 50 MHz num campo magnético de 4,69 Tesla.

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 31p foram determinados

em soluções de concentração em torno de 5.10-1 mol.dm-3 em CDCb e Ácido Fosfórico

85% (D20/ck;-Acetona) como referência interna usando-se radiofreqüência de 80,96 MHz

num campo magnético de 4,69 Tesla.

Os valores de deslocamentos químicos foram atribuídos em parte por milhão

(ppm) e as constantes de acoplamento (1) em Hertz (Hz). As áreas dos picos dos espectros

de RMN de IH foram obtidas por integração eletrônica e suas multiplicidades descritas do

seguinte modo: s: singleto; ds: duplo singleto; d: dubleto; t: tripleto; m: multipleto.

111.2 REAGENTES E SOLVENTES UTILIZADOS (pURIFICAÇÃO).

As acetofenonas-para-substituídas (Br, CN, CH30, N02) da Aldrich foram

secas em dessecador contendo pentóxido de fósforo e cloreto de cálcio a pressão reduzida.

A acetofenona e as acetofenonas para-cloro- e para-metil-substituídas (Aldrich) foram

destiladas a pressão ambiente. O trietilfosfito (Aldrich, PE= 156°C) foi seco com sulfato de

magnésio e destilado a pressão reduzida. O benzeno e acetona anidros foram obtidos

empregando-se os procedimentos convencionais descritos na literatuta 43.
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111.3 MÉTODOS GERAIS EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO DA a

HALOACETOFENONA E DAS a-HALO-ACETOFENONAS-PARA

SUBSTITUÍDAS.

111. 3. 1 MÉTODOS GERAIS EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO DAS a

BROMO-ACETOFENONAS E DAS a-BROMO-ACETOFENONAS-PARA

SUBSTITUÍDAS.

Método A 44

Em um balão de fundo redondo tritubulado, munido com funil de adição,

condensador de refluxo protegido com tubo secante de cloreto de cálcio e agitador

magnético, contendo 1 moI da acetofenona-para-substituída em éter absoluto ou em uma

mistura de 1,4-dioxano na proporção de 2: 1 em volume, adiciona-se lentamente uma

quantidade equimolar de bromo. A reação é efetuada à temperatura ambiente. Ao término

da mesma, a mistura reacional é diluída com água e a fase orgânica é separada. A fase

aquosa é extraída algumas vezes com éter. A fase orgânica é neutralizada com solução

saturada de bicarbonato de sódio e seca com sulfato de magnésio anidro. Posteriormente

evapora-se o solvente à pressão reduzida e a a-bromoacetofenona-para-substituída é

recristalizada de etanol aquoso.

Método B 45

Em aparelhagem idêntica ao método A, contendo uma solução de

acetofenona-para-substituída em ácido acético glacial, adiciona-se lentamente uma

quantidade equimolar de bromo a temperatura ambiente sob agitação. Ao se completar a

reação, resfria-se a mistura reacional em um banho de gelo e água. O sólido formado é

fIltrado e lavado com etanol 50%. A a-bromoacetofenona-para-substituída resultante é

recristalizada de etanol aquoso.

70



111. 3. 2 MÉTODOS GERAIS EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO DAS a

CLORO-ACETOFENONAS-PARA- SUBSTITUÍDAS

Método C 46

Em um balão de fundo redondo tritubulado, munido com funil de adição,

condensador de refluxo e agitador mecânico, adiciona-se 1 moI de a- bromo-acetofenona

para- substituída em clorofórmio, 10 mols de cloreto de sódio em água e 0,5 moI de

cloreto de trietilbenzilamônio (TEBAC). A reação é efetuada à temperatura ambiente e sob

vigorosa agitação por 24 horas. Ao término da mesma separa-se a fase orgânica e lava-se a

mesma com água várias vezes, secando-a em seguida com sulfato de magnésio.

Posteriormente evapora-se o solvente à pressão reduzida e a a-clorocetofenona-para

substituída é recristalizada de etanol aquoso.

111. 3. 3 MÉTODO GERAL EMPREGADO NA PREPARAÇÃO DAS

ACETOFENONAS-PARA- SUBSTITUÍDAS

MétodoD 47

(l- IODO-

Em um balão de fundo redondo tritubulado, munido com funil de adição,

condensador de refluxo protegido com tubo secante de cloreto de cálcio e agitador

magnético, contendo uma solução de iodeto de potássio em acetona anidra , adiciona-se

lentamente uma quantidade equimolar de a- bromo-acetofenona-para- substituída. A

reação é efetuada à temperatura ambiente e sob a proteção da luz. Ao término da mesma

fIltra-se o precipitado de brometo de potássio e lava-se o mesmo com acetona anidra.

Posteriormente evapora-se o solvente à pressão reduzida e a a-iodoacetofenona-para

substituída é recristalizada de éter de petróleo e benzeno.
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DIA MÉTODO GERAL EMPREGADO NA PREPARAÇÃO DAS a

DIETOXIFOSFORILACETOFENONA8-PARA-SUBSTITUÍDAS E

DOS ENOLFOSFATOS CORRESPONDENTES

Método E 4

Em um balão de fundo redondo tritubulado, munido com funil de adição,

condensador de refluxo protegido com tubo secante de cloreto de cálcio e agitador

magnético, adiciona-se I moI da a-haloacetofenona-para-substituída em benzeno anidro.

Posteriormente, adiciona-se lentamente uma quantidade equimolar de trietilfosfito. A

reação é efetuada à temperatura de refluxo do benzeno (aproximadamente 800 )durante ca.

IOhs. O progresso da reação é acompanhado por cromatografia gasosa. Ao término da

mesma destila-se o benzeno a pressão ambiente. Os produtos são purificados e separadas

por coluna cromatográfica, tendo como eluente uma mistura de n-hexano e acetona na

proporção 9:3 em volume.

Após o término da reação as quantidades dos reagentes de partida eram em

torno de 3%. Portanto, após a destilação do solvente, o produto obtido correspondia

essencialmente à mistura de cetofosfonato e enolfosfato.

É digno de nota, que as preparações das a-dietoxifosforiacetofenonas-para

substituídas Y-ep-C(O)CHzP(0)(OEt)z com Y = H, Me, MeO, CI, Br e NOz e os enolfosfatos

CHz=C(Y-ep)[(OP(O)(OEt)z] com Y = H, Me, Br, CI e NOz já foram descritas na

literatura (33, 34, 35, 4Z), sendo inéditos apenas o cetofosfonato contendo o grupo CN na

posição para do grupo fenacila e os enolfosfatos contendo os grupos MeO e CN na mesma

posição.
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111. 5 - SÍNTESES

IH. 5. 1 a-BROMOACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS SINTETIZADAS

IH. 5. 1. 1 Preparação da a-bromo-acetofenona (Método A)

Partindo-se de 12,0 g (11,7 mL, 0,1 moI) de acetofenona em 150 mL de éter

absoluto e adicionando-se 16,0 g (5,2 mL, 0,1 moI) de bromo, obtiveram-se 8,3 g de

(41,9%) de a-bromoacetofenona.

Ponto de fusão = 48° - 50°C (Lit 44 49°C).

IH. 5. 1.2 Preparação da a-bromo-para-metoxiacetofenona (Método B)

Partindo-se de 15,0 g (0,1 moI) de para-metoxiacetofenona em 150 mL de

éter absoluto e adicionando-se 16,0 g (5,2 mL, 0,1 moI) de bromo, obtiveram-se 13,8 g

(60,2%) de a-bromo-para-metoxiacetofenona.

Ponto de fusão = 71°- 73°C (Lit 44 73 - 74°C).

IH. 5. 1. 3 Preparação da a-bromo-para-metilacetofenona (Método A)

Partindo-se de 26,3 g (26,6 mL, 0,2 moI) de para-metilacetofenona em 300

mL de éter absoluto e adicionando-se 31,9 g (10,3 mL, 0,2 moI) de bromo, obtiveram-se

25,0 g de (58,7%) de a-bromo-para-metilacetofenona.

Ponto de fusão = 49° - 52°C (Lit 4451 °C).
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IH. 5. 1. 4 Preparação da a-bromo-para-bromoacetofenona (Método B)

Partindo-se de 26,3g (26,6 rnL, 0,2 moI) de para-bromoacetofenona em 60

rnL de ácido acético glacial e adicionando-se 31,9 g (10,3 roL, 0,2 moI) de bromo,

obtiveram-se 26,0 g de (93,3%) de a-bromo-para-bromoacetofenona.

Ponto de fusão = 106°- 108°C (Lit 44 109°C).

IH. 5. 1. 5 Preparação da a-bromo-para-cloroacetofenona (Método A)

Partindo-se de 21,8g (26,0 rnL, 0,2 moI) de para-c1oroacetofenona em 100

rnL de éter absoluto e 50 mL de 1,4-dioxano e adicionando-se 31,9 g (10,3 rnL, 0,2 moI)

de bromo, obtiveram-se 27,8 g (59,6%) de a-bromo-para-c1oroacetofenona.

Ponto de fusão = 94°- 96°C (Lit 44 96,5 °C).

IH . 5. 1. 6 Preparação da a-bromo-para-nitroacetofenona (Método A)

Partindo-se de 33,Og (0,2 moI) de para-nitroacetofenona em 200 rnL de éter

absoluto e 100 rnL de 1,4-dioxano adicionando-se 31,9 g (V= 10,3 rnL, 0,2 moI) de bromo,

obtiveram-se 27,5 g de (56,4%) de a-bromo-para-nitroacetofenona.

Ponto de fusão = 96° - 98°C (Lit 44 98 - 99°C).
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111. 5.1. 7 Preparação da a-bromo-para-cianoacetofenona (Método A)

Partindo-se de 7,lg ( 0,05 moI) de para-cianoacetofenona em 30 rnL de

ácido acético glacial e adicionando-se 8,0 g (2,6 rnL, 0,05 moI) de bromo, obtiveram-se

8,Og de (71,2%) de a-bromo-para-cianoacetofenona.

Ponto de fusão = 89° - 91°C (Lit 51 89 - 90°C).

111.5.2 a-CLOROACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS SINTETIZADAS

111. 5. 2. 1 Preparação da a-c1oracetofenona (Método C)

Partindo-se de 1,99 g (0,01 mmol) de a-bromoacetofenona em clorofórmio,

2,90 g (0,05 mols) de cloreto de sódio em água e 0,45 g (0,02 mmol) de cloreto de

trietilbenzilamônio (TEBAC), foram obtidos 1,48 g (96,1%) de a-cloroacetofenona. O

produto foi recristalizado em etanol aquoso.

Ponto de fusão = 53 - 57 (Lit 50 54 - 56°C).

111.5. 2. 2 Preparação da a-cloro-para-metoxiacetofenona (Método C)

Partindo-se de 2,29 g (0,01 mmol) de a- bromo-para-metoxiacetofenona em

clorofórmio, 2,90 g (0,05 mols) de cloreto de sódio em água e 0,45 g (0,02 mmol) de

cloreto de trietilbenzilamônio (TEBAC), foram obtidos 1,72 g (93,5%) de a-cloro-para

metoxiacetofenona. O produto foi recristalizado em etanoI aquoso.

Ponto de fusão = 96 °- 98°C (Lit 50 100 - 102°C).
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111. 5. 2. 3 Preparação da a-c1oro-para-nitroacetofenona (Método C)

Partindo-se de 2,44 g (O,Olmol) de a- bromo-para-nitroacetofenona em

clorofórmio, 2,90 g (0,05 mols) de cloreto de sódio em água e 0,45 g (0,02 moI) de cloreto

de trietilbenzilamônio (TEBAC), foram obtidos 1,83 g (91,9%) de a-cloro-para

nitroacetofenona. O produto foi recristalizado em etanol aquoso.

Ponto de fusão = 87 - 91 °c (Lit 4890 °C).

111. 5. 3 a-IODOACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS SINTETIZADAS

111. 5. 3. 1 Preparação da a- iodoacetofenona (Método D)

Partindo-se de 4,72 g (0,024 moI) de a-bromoacetofenona em 25 mL de

acetona anidra e 2,23 g (0,019 moI) de iodeto de potássio em 15,0 mL do mesmo solvente,

obtiveram-se após recristalização em éter de petróleo e benzeno, 3,78 g (64,8%) da a

iodoacetofenona.

Ponto de Fusão: 23,5 - 29 °c (Lit 51 28 °C)

111. 5. 3. 2 Preparação da a-iodo-para-metoxiacetofenona (Método D)

Partindo-se de 3,01 g (0,013 moI) de a-bromo-para-metoxiacetofenona em

13 mL de acetona anidra e 2,23 g (0,019 moI) de iodeto de potássio em 6,0 mL do mesmo

solvente, obtiveram-se após recristalização em éter de petróleo e benzeno, 2,33 g (64,9%)

da a-iodo-para-metoxiacetofenona.

Ponto de Fusão: 57 - 60 °c (Lit 51 61 °C)
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~O o
HyC-CH2-P-(OCH2CH3b

Análise de RMN de IH 8 (200 MHz; CnCh / TMS) :1,28 (6H, t, J=7 Hz, OCH2CH3);

3,6 e 3,7 (2H, ds, C(O)CH2P(O)); 4,10 (4H, In, OCH2CH3); 7,5 a 8,0 (5H, In, C6Hs).- - - -

Análise Elementar:

Calculado:

Obtido:

%C

56,25

55,66

%H

6,69

6,68

o
H-<o>-g:~H~OCH2CH3),

Análise de RMN de IH 8 (200 MHz; CnCh / TMS): 1,34 (6H, t, J=7,08 Hz, OCH2CHJ);

4,21 (4H, m, OCH2CH3); 5,23 e 5,29 (2H, ds, C=CH2); 7,38 a 7,59 (5H, In, Ç6Hs).- - - -

Análise Elementar:

%C %H

Calculado: 56,25 6,69

Obtido: 55,72 6,62
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IH. 5. 4. 2 Preparação da a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona e do 1-[(4'

metoxifenil)vinil)fosfato de dietila

Partindo-se de 9,2 g (0,040 moI) de a-bromo-para-metoxiacetofenona em

120 mL de benzeno e adicionando-se 6,6g (6,8 mL, 0,040 moI) de trietilfosfito obtiveram

se 9,6g (83,84%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona e 1-[(4'

metoxifenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 8 (pag.49).Os isômeros foram purificados e separados por

cromatografia de coluna.

~O O
CH30UC-CH2-P-(OCH2CH3h

Análise de RMN de IH õ (200 MHz; CnCh I TMS): 1,29 (6H, t, J=7 Hz, OCH2CHJ);

3,55 e 3,63 (2H, ds, C(O)CH2P(O)); 3,87 (3H, s, CH30); 4,11 (4H, m, OCH2CH3);- -

6,96 a 8,01 (4H, m, C~#~).

Análise Elementar:

Calculado:

Obtido:

%C

54,54

53,67

%H

6,69

6,67

79



o
CH30-o-g:~H~OCH2CH3)2

Análise de RMN de IH 3 (200 MHz; CnCh / TMS): 1,35 (6H, t, J=7,08 Hz, OCH2CH1);

3,82 (3H, s, CH10); 4,20 (4H, m, OCH~CH3); 5,23 e 5,29 (2H, m, C=CH~); 7,38 a 7,59 (4H,

m, CQHl )·

Análise Elementar:

%C %H

Calculado: 54,54 6,69

Obtido: 53,71 6,52

111. 5. 4. 3 Preparação da a-dietoxifosforil-para-metilacetofenona e do 1-[(4'

metilfenil)vinil]fosfato de dietila

Partindo-se de 8,6g (0,040 moI) de a-bromo-para-metilacetofenona em 120

rnL de benzeno e adicionando-se 6,6g (6,8 rnL, 0,040 moI) de trietilfosfito obtiveram-se

(84,3%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-metilacetofenona e 1-(4'-

metilfenilvinil)fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 8 (pag.49). Os isômeros foram purificados e separados por

cromatografia de coluna.
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~O o
CH3VC-CH2-P-(OCH2CH3h

Análise de RMN de IH Õ (200 MHz; CnCh / TMS): 1,29 (6H, t, J=7 Hz, OCH2CH3);

2,41 (3H, s, CH~);3,55 e 3,67 (2H, ds, C(O)CHz.P(O)); 4,12 (4H, In, OCHzCH3);7,3 a 7,9

(4H, In, C§HV·

Análise Elementar:

%C %H

Calculado: 57,77 7,09

Obtido: 57,01 6,91

o
CH3-<Q>-g:~H~OCH2CH3),

Análise de RMN de IH õ (200 MHz; CnCh / TMS): 1,34 (6H, t, J=7,08 Hz, OCH2CH3);

2,35 (3H, s, CH~); 4,19 (4H, In, OCHzCH3); 5,17 a 5,23 (2H, In, C=CHz); 7,14 a 7,49(4H,

fi, C§H~).

Análise Elementar:

%C %H

Calculado: 57,77 7,09

Obtido: 57,13 7,02
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IH. 5. 4. 4 Preparação da a-dietoxifosforil-para-cianoacetofenona e do 1-[(4'

cianofenil)vinil] fosfato de dietila

Partindo-se de 3,3g (0,015 moI) de a-bromo-para-cianoacetofenona em 50

rnL de benzeno e adicionando-se 1,7g (1,8 rnL, 0,015 moI) de trietilfosfito obtiveram-se

3,8g (89,7%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-cianoacetofenona e 1-[(4'

cianofenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 8 (pag.49). Os isômeros foram purificados e separados por

cromatografia de coluna.

~O O
CN VC-CH2-P-(OCH2CH3h

Análise de RMN de IH 8 (200 MHz; CnCh / TMS): 1,29 (6H, t, J=7 Hz, OCHzCHJ);

3,61 e 3,69 (2H, ds, C(O)CH~P(O)); 4,15 (4H, m, OCH~CH3); 7,8 a 8,15 (4H, m, CºH~).

Análise Elementar:

Calculado:

Obtido:

%C

55,52

54,72

%H

5,73

5,54

%N

4,98

4,69

O

N=C--g-g:~H~OCH2CH3)2

Análise de RMN de IH 8 (200 MHz; CnCh / TMS): 1,37 (6H, t, J=7,08 Hz, OCHzCHJ);

4,23 (4H, m, OCHzCH3); 5,44 (2H, m, C=CH2); 7,65 a 7,72(5H, m, .G6HS).
- - - -
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Análise Elementar:

%C %H %N

Calculado: 55,52 5,73 4,98

Obtido: 54,64 5,52 4,71

IH. 5. 4. 5 Preparação da a-dietoxifosforil-para-bromoacetofenona e do 1-[(4'

bromofenil)vinil]fosfato de dietila

Partindo-se de 13,9 g (0,050 moI) de a-bromo-para-bromoacetofenona em

150 roL de benzeno e adicionando-se 8,3 g (8,6 roL, 0,050 moI) de trietilfosfito obtiveram

se 14,6 g (86,9%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-bromoacetofenona e 1-[(4'

bromofenil)vinil]fosfato de dietila A proporção isomérica por crornatografia gasosa

encontra-se na tabela 8 (pag.49). Os isômeros foram purificados e separados por

cromatografia de coluna.

r{)}° °1/ 11

B O C-CH2-P-(OCH2CH3h

Análise de RMN de IH õ (200 MHz; CnCh / TMS): 1,29 (6H, t, J=7 Hz, OCH2CH1);

3,54 e 3,66 (2H, ds, C(O)CH2P(O»; 4,14 (4H, m, OCH2CH3); 7,61 a 7,88 (4H, m, CQH~).

Análise Elementar:

Calculado:

Obtido:

%C

43,11

42,43

%H

4,83

4,53
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o
B~g~H;OCH2CH3)'

Análise de RMN de IH õ (200 MHz; CnCi] / TMS): 1,35 (6H, t, J=7,08 Hz, OCH2CH~;

4,20 (4H, In, OCH~CH3);5,28 (2H, In, C=CH~);7,43 a 7,50(5H, In, CºH~).

Análise Elementar:

Calculado:

Obtido:

%C

43,11

42,52

%H

4,83

4,56

IH. 5. 4. 6 Preparação da a-dietoxifosforil-para-c1oroacetofenona e do 1-[(4'

clorofenil)vinillfosfato de dietila

Partindo-se de 11,7 g (0,050 moI) de a-bromo-para-cloroacetofenona em

150 mL de benzeno e adicionando-se 8,3 g (8,6 mL, 0,050 moI) de trietilfosfito obtiveram

se 11,4 g (78,3%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-cloroacetofenona e 1-[(4'

clorofenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 8 (pag.49). Os isômeros foram purificados e separados por

cromatografia de coluna.

~O O
ClVC-CH2-P-(OCH2CH3h

Análise de RMN de IH õ (200 MHz; CnCi] / TMS): 1,31 (6H, t, J=7 Hz, OCH2CHJ);

3,59 e 3,67 (2H, ds, C(O)CH~P(O»; 4,12 (4H, In, OCH~CH3);7,46 a 7,96 (4H, In, CºH~).
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Análise Elementar:

%C %H

Calculado: 49,58 5,55

Obtido: 48,78 5,33

o
Cl--o-g:~H~OCH2

C
H3)2

Análise de RMN de IH S (200 MHz; CnCh / TMS): 1,36 (6H, t, J=7,08 Hz, OCH2CHJ);

4,21 (4H, m, OCHzCH)); 5,26 (2H, m, C=CHz); 7,30 a 7,53(5H, m, CQH2).

Análise Elementar:

%C %H

Calculado: 49,58 5,55

Obtido: 49,91 5,35

IH. 5. 4. 7 Preparação da a-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona e do 1-[(4'

nitrofenil)vinil)fosfato de dietila

Partindo-se de 12,3 g (0,050 moI) de a-bromo-para-nitroacetofenona em

150 mL de benzeno e adicionando-se 8,30 g (8,6 mL, 0,050 moI) de trietilfosfito

obtiveram-se 12,9 g (86,3%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona

e 1-[(4'-nitrofenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 8 (pag.49). Os isômeros foram purificados e separados por

cromatografia de coluna.
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~O o
N02VC-CH2-P-(OCH2CH3h

Análise de Análise de RMN de IH B (200 MHz; CnCh / TMS): 1,26 (6H, t, J=7 Hz,

OCH2CHJ); 3,62 e 3,73 (2H, ds, C(O)CHzP(O)); 4,16 (4H, fi, OCHZCH}); 8,18 a 8,3 (4H,

rn, .cQH~).

Análise Elementar:

%C %H %N

Calculado: 47,85 5,35 4,65

Obtido: 47,06 5,11 4,42

o
NO, --g-g:~H;OCH2CH3)'

Análise de RMN de IH B (200 MHz; CnCh / TMS): 1,37 (6H, t, J=7,08 Hz, OCH2CHJ);

4,24 (4H, rn, OCHZCH}); 5,47 (2H, rn, C=CHz); 7,45 a 8,24(5H, rn, CQH~).

Análise Elementar:

Calculado:

Obtido:

%C

47,85

47,12

%H

5,35

5,10

%N

4,65

4,48
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IH. 5. 5 a-DIETOXIFOSFORILACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS E SEUS

ENÓIS CORRESPONDENTES SINTETIZADOS A PARTIR DAS a

CLOROACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS

IH. 5. 5. 1 Preparação da a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona e do 1-[(4'

metoxifenil)vinil]fosfato de dietila

Partindo-se de 7,4 g (0,040 moI) de a-c1oro-para-metoxiacetofenona em 120

mL de benzeno e adicionando-se 6,6 g (6,8 mL, 0,040 moI) de trietilfosfito obtiveram-se

10,0 g (87,6%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona e 1-[(4'

metoxifenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 10 (pag. 56).

IH. 5. 5. 2 Preparação da a-dietoxifosforilacetofenona e do l-fenilvinilfosfato de

dietila

Partindo-se de 9,3 g (0,060 moI) de a-c1oroacetofenona em 180 mL de

benzeno e adicionando-se 9,7g (9,4 mL, 0,060 moI) de trietilfosfito obtiveram-se 13,0 g

(85,3%) da mistura isomérica a-dietoxifosforilacetofenona e l-fenilvinilfosfato de dietila .

A proporção isomérica por cromatografia gasosa encontra-se na tabela 10 (pag. 56).
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111. 5. 5. 3 Preparação da a-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona e do 1-[(4'

nitrofenil)vinil]fosfato de dietila

Partindo-se de 10,0 g (0,050 moI) de a-cloro-para-nitroacetofenona em 150

mL de benzeno e adicionando-se 8,3 g (8,6 mL, 0,050 moI) de trietilfosfito obtiveram-se

12,6 g (83,8%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona e 1-[(4'

nitrofenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 10 (pag. 56)..

111. 5. 6 a-DIETOXIFOSFORILACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS E SEUS

ENÓIS CORRESPONDENTES SINTETIZADOS A PARTIR DAS a

IODOACETOFENONAS-PARA-SUBSTITUÍDAS.

111. 5. 6. 1 Preparação da a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona e do 1-[(4'

metoxifenil)vinil]fosfato de dietila

Partindo-se de 11,0 g (0,040 moI) de a-iodo-para-metoxiacetofenona em

120 mL de benzeno e adicionando-se 6,6g (6,8 mL, 0,040 moI) de trietilfosfito obtiveram

se 9,4 g (81,9%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-metoxiacetofenona e 1-[(4'

metoxifenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 10 (pag. 56).
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IH. 5. 6. 2 Preparação da a-dietoxifosforilacetofenona e do l-fenilvinilfosfato de

dietila

Partindo-se de 14,8 g (0,060 moI) de a-iodoacetofenona em 180 rnL de

benzeno e adicionando-se 9,7 g (9,4 rnL, 0,060 moI) de trietilfosfito obtiveram-se 12,7 g

(82,7%) da mistura isomérica a-dietoxifosforilacetofenona e 1-fenilvinilfosfato de dietila .

A proporção isomérica por cromatografia gasosa encontra-se na tabela 10 (pag. 56).

IH. 5. 6. 3 Preparação da a-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona e do 1-[(4'

nitrofenil)vinil)fosfato de dietila

Partindo-se de 14,1 g (0,050 moI) de a-iodo-para-nitroacetofenona em 150

rnL de benzeno e adicionando-se 8,3 g (8,6 rnL, 0,050 moI) de trietilfosfito obtiveram-se

12,9 g (85,7%) da mistura isomérica a-dietoxifosforil-para-nitroacetofenona e 1-[(4'

nitrofenil)vinil]fosfato de dietila . A proporção isomérica por cromatografia gasosa

encontra-se na tabela 10 (pag. 56).
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interações

SUMÁRIO

A primeira parte deste trabalho relata o estudo conformacional e das

eletrônicas das a-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas

Y-lj>-C(0)CH2P(0)(OEt)2 (1), sendo Y= MeO, Me, H, CI, Br, CN e N02. Este estudo foi

realizado através das espectroscopias no infravermelho, Ressonância Magnética Nuclear

de l3C e 31p, apoiados por cálculos ab-initio 6-31G** .

A existência de uma única banda simétrica da carbonila, tanto na transição

fundamental como no 10 harmônico, conjuntamente com a constatação da ocorrência de

uma única conformação de baixa energia através dos cálculos ab-initio, sugerem fortemente

a existência na série estudada de um único confõrmero gauche.

Os deslocamentos de frequência da carbonila do confõrmero gauche da série

(1) mostraram-se negativos e aumentam significativamente em valor absoluto indo-se em

para de grupos doadores a aceptores de elétrons. Contrariamente, a frequência de

estiramento do grupo fosforila Vpo diminui progressivamente no mesmo sentido. Este

comportamento foi atribuído à ocorrência simultânea no confõrmero gauche da série (1)

tanto da interação eletrostática como da transferência de carga entre o oxigênio do grupo

fosforila (carregado negativamente) e o carbono carbonílico (carregado positivamente).

Os estudos de Ressonância Magnética Nuclear de l3C mostraram uma

constância nos deslocamentos químicos do carbono carbonílico na série (1), bem como uma

expressiva blindagem do carbono carbonílico desses compostos em relação às acetofenonas

correspondentes de referência. Já os deslocamentos químicos de 31p mostraram-se

praticamente constantes ao longo da série estudada.

Os dados de Ressonância Magnética Nuclear de l3C foram interpretados

como sendo devido à ação simultânea tanto do efeito -I do grupo dietoxifosforila como da

transferência de carga do oxigênio do grupo fosforila ao carbono carbonílico que se

encontram na relação espacial y gauche.

Os espectros no ultravioleta dos compostos da série (I) apresentam uma quase

invariabilidade da energia da transição no ~ n*co em relação às acetofenonas de referência

correspondentes, com exceção dos compostos contendo em para substituintes fortemente
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atraentes de elétrons, onde ocorre uma discreta hipsocromia da transição no ~ n*co. Este

comportamento foi interpretado como sendo decorrente tanto da interação hiperconjugativa

entre os orbitais n* co e cr*c-p como também da interação de transferência de carga llo(Po)

~ n*co, que é mais pronunciada quando o grupo fenacila dos compostos (I) contém grupos

fortemente atraente de elétrons na posição para.

A segunda parte da presente Dissertação relata o estudo das reações das u

halogenoacetofenonas-para-substituídas Y-~-C(0)CH2Hal com trietilfosfito em benzeno

anidro à temperatura de refluxo de benzeno. Nessas condições observou-se a formação das

u-dietoxifosforilacetofenonas-para-substituídas Y-~-C(0)CH2P(O)(OEt)2 (I) e dos

enolfosfatos correspondentes CH2=C[~-Y][P(O)(OEthl (lI), havendo mudança na proporção

dos isômeros obtidos à medida que se varia tanto o substituinte na posição para do anel

benzênico como a natureza do halogênio na posição u.

Os substituintes doadores de elétrons levam a formação preferencial dos

cetofosfonatos (reação de Michael-Arbuzov) enquanto que substituintes aceptores de elétrons

levam a formação preferencial de enolfosfatos (produto da reação de Perkow). Estes dados

sugerem que a adição nucleofilica à carbonila com a formação dos enolfosfatos depende da

afinidade eletrônica do orbitaln*co que estabiliza em maior ou menor extensão o estado de

transição (llI) que é o provável passo determinante da reação de Perkow.

Assim sendo, no caso do para-nitro derivado que contém o LUMO

(principalmente 1i:*co) de mais baixa energia ocorre a formação preferencial de enolfosfato,

enquanto que o para-metoxi derivado onde o LUMO é desestabilizado ocorre formação

preferencial do cetofosfonato. As proporções isoméricas de cetofosfonato e enolfosfato

obtidos encontram-se linearmente correlacionados com o crp de Hammet.

.s}-
~+

CH2-«-'P~OEth
t4al ~"""'Y

(lIl)

*
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o presente estudo evidenciou o efeito da natureza do grupo de partida

(halogênio a à carbonila) na formação de enolfosfatos e cetofosfonatos nas reações

estudadas, i.e constatou-se que quanto melhor for o grupo de partida para um mesmo

substituinte na posição para das a-haloacetofenonas, maior é a proporção de enolfosfato

formado em detrimento do cetofosfonato.

O conjunto de dados acima descritos está de pleno acordo com a proposta

mecanística de que o estado de transição (IH) é o passo determinante da formação dos

enolfosfatos na reação de a-haloacetofenonas-para-substituídas com trietilfosfito e

praticamente exclui a possibilidade de outras propostas mecanísticas descritas na literatura.
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SUMMARY

The frrst part of this work reports the conformational and electronic interaction

studies of some a-diethoxyphosphoryl-para-substituted acetophenones Y-<P
C(O)CH2P(O)(OEt)2 (I), where Y=MeO, Me, H, CI, Br, CN and N02. This study was

performed by means of infrared, 13C and 31p Nuclear Magnetic Resonance spectroscopies

supported by 6-31 G** ab-initio computations.

The single symmetrical IR carbonyl band observed both in the fundamental and in the

frrst overtone regions along with the existence of a unique low energy conformation obtained

by ab-initio calculations, strongly suggest that a single gauche conformer should be present

in the whole series (I).

The carbonyl frequency shifts for the gauche rotamers of the title compounds are

negative and their absolute values increase progressively on going in para position from

electron-donating to electron-accepting substituents. Contrarily, the phosphoryl stretching

frequencies ( vPo) decrease progressively in the same direction. These trends have been

ascribed to the simultaneous occurrence of the attractive electrostatic and charge transfer

interactions, which take place between the negatively charged phosphoryl oxygen and the

positively charged carbonyl carbon atoms in the gauche rotamer ofthe title compounds.

The 13C NMR data showed that the carbonyl carbon chemical shifts are practically

constant along the whole series (I) and that these values are significantly upfield shifted with

respect to those of the corresponding parent acetophenones. This behavior has been attributed

to the simultaneous occurrence of the -I effect of the a-diethoxyphosphoryl group along with

the charge transfer which occur between the P=O and the C=O groups which are in the y

gauche geometry. Furthemore, the 31p chemical shifts are almost constant along the series (I).

The ultraviolet spectra ofthe a-diethoxyphosphorylacetophenones (I) present almost

the same no ~ 1t*co transition energies with respect to the same transition in the

corresponding acetophenones, excepting the case of the title compounds which bear at the

para position strong electron-attracting groups ( nitro and cyano) for which a discrete

hypsoclrromic effect of the no~ 1t*co transition has been observed. This behavior was

ascribed on the grounds of the simultaneous occurrence of the hyperconjugative interaction
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between n*co and cr*c-p orbitaIs along with the Uo(PO) --)- n*co charge transfer, which is more

pronounced in the case ofthe stronger electron-attracting para substituents.

The second part of this thesis deals with the reactions of the a-halo-para-substituted

acetophenones with triethylphosphite in anhydrous benzene under refluxo These reactions

gave variable proportions of a-diethoxyphosphorylacetophenones Y-<jl-C(O)CH2P(O)(OEt)z

(I) and of the corresponding enolphosphates H2C=C[<jl-Y][P(O)(OEt)2] (lI) with the changing

ofboth the para-substituents at the phenacyl group and the nature ofthe a-halogen atom.

The electron-donating substituents originate preferentially the p-ketophosphonates

(Michael-Arbuzov reactions product) while electron- withdrawing substituents gave mainly

the enolphosphates ( Perkow reaction product). These trends strongly suggest that the rate

limiting step of the reactions between the a-haloacetophenones and triethylphosphates is the

nucleophilic addition ofthe phosphorus lone pair to the carbonyl carbon (structure li) leading

to the obtention ofthe enolphosphates which in its turn depends on the electron-affrnity ofthe

n*co orbital.

p8
ç+

C~2-«-'P~OEtb
Hal <jl,y

(III)

*

Finally it has been observed that the proportions of the p-ketophosphonate and

enolphosphate depends on the nature of the leaving-group in the reactions between the a

haloacetophenones and triethylphosphite. In fact the better is the leaving-group for the a

halo-para-substituted acetophenone the larger is the proportion ofthe obtained enolphosphate.

In conclusion, the above data are in good agreement with the proposed

mechanism for the Perkow reaction which indicates that the transition state (lIl) is in fact the

rate-limiting step for the enolphosphate obtention practically ruling out other mechanistic

routes described in the literature.
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